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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2021
PAIKKA: Zoom Meeting
AIKA: Maanantaina 12.04.2021 klo 17.07 – 19.35.
KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+4):
JYVÄSKYLÄN KESKUSTAOPISKELIJAT (JOK) 0 + (2)
(Oscar Lang)
(Viivi Kautto)

LEGENDAT 1 + (0)
X Teemu Heikkilä (Poissa kohta
63.)

KONKURSSI 3 + (0)
X Paula Hokkanen
X Nelli Heikkinen
Impi Saarimaa

INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
11 + (0)
Henry Komulainen
X Lassi Halkosaari (Poissa kohta
63.)
X Tiia Antinaho
X Niklas Sillander
X Jesse Nyström
X Meri Korri (Poistui ennen kohdan 73. päätöstä)
X Miikael Koukka (Poistui ennen
kohdan 73. päätöstä)
X Eliel Taskinen
X Jani Tervo
X Sini Karvonen
Vadim Shestunov

PELASTUSRENGAS (SOS-100)
1 + (0)
X Miisa Ilomäki
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET (KOK) 1 + (0)
Ida Poukka
MATKARATA 2 + (1)
Pasi Pitkänen
X Juho Niemelä (Poissa kohta
63.)
X (Riina Mäenpää)
JASTO 1 + (0)
Eliisa Siipilehto

PERUSJAMKILAISET (PERUSS)
1 + (1)
X Eemeli Saukkola (Poistui ennen
kohdan 73. päätöstä)
(Kaisa Garedew)

MUUT
X Stella Palassalo (Poissa kohta
63.)
X Janita Hietala (Poissa kohta
63.)
X Jere Hekkurainen
X Antti Härkönen
X Tekla Hahl
Miia Siemssen
X Antony Smal (Poissa kohta 63.)
Moona Taavitsainen
X Anna Zhuravleva (Poissa kohta
63.)
X Siiri Ihalainen
X Mea Tuominen
X Hannu Järvistö (Poissa kohta
63.)
Arttu Niemelä
(Anna Tarvainen-Illi)
Jenni Laitiainen
Eeva Vissel
X Eetu Juvonen
X Hannes Niininen
X Lauri Ranta
X Olli Saari
X Tuukka Rintamäki
X Tyler Nguyen
X = läsnä
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54. KOKOUKSEN AVAUS
Edustajiston puheenjohtaja Niklas Sillander avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07

55. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Opiskelijakunnan säännöt, ”6 § EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:
 Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan
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: Esityksen mukaan.

56. 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.
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57. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat
molemmissa tehtävissä.
Puheenjohtaja esitti Miisa Ilomäkeä, ei käytettävissä.
Heikkilä esitti sihteerinä toimisi kohdassa 63. Jani Tervo, käytettävissä, ääntenlaskijoiksi Paula Hokkanen, Antinaho – eivät käytettävissä. Heikkilä esitti Eliel Taskista, käytettävissä. Sillander esitti
Riina Mäenpäätä, käytettävissä.

Päätös: Valittiin Jani Tervo sihteeriksi kohdan 63. ajaksi sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Eliel Taskinen ja Riina Mäenpää.

58. ILMOITUSASIAT


Ilmoita ilmoitusasiasi täällä
https://docs.google.com/document/d/1Ev3NvJ9OwNBPYBwccVzOOcccpmfqpTMLAN6VE9POGVM/edit?usp=sharing

6.-13.4. Tiimirekry
14.4. Hackathon-finaali
21.4. Try Out
22.4. OP-webinaari
27.4. OP-webinaari
30.4. (ja muullonki) VAPPU <3
5.5. AMK-päivät etänä/hybridinä
6.5. JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntavaalipaneeli
9.10. JAMKOn 21v vuosijuhlat
59. HALLITUKSEN JA OPISKELIJAEDUSTAJIEN KUULUMISET
Hallituslaiset ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat sen
suullisesti ja vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin.
Hallituksen ja opiskelijaedustajien kuulumiset tänne:
https://docs.google.com/document/d/1aLnWVOD5Ts1SCI1USj9u37JxVX-AiCCUi_bXUKFoFsA/edit?usp=sharing
Esitys: Hallitus ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi
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LIITE_Hallituksen_ja_opiskelijaedustajien_kuulumiset_120421.pdf
Päätös: Esityksen mukaan.

60. VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS
LIITE_1_JAMKO_TOIMINTAKERTOMUS_2020.pdf
Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.
Toimintakertomus
Juho Niemelä esitti seuraavia lisäyksiä:
Sivu 10, kohta 1.3. Opiskelijaedustajat
LISÄYS:
Kevään ravintolatoimikunnat
Rajakatu
Juho Niemelä, varalla Lotta Jänkävaara.
Dynamo
Niklas Sillander, varalla Sami Virtanen.
Sivu 12, kohta 2.1. Edunvalvonta
LISÄYS kohtaan jupinaviikot. Lisäys ennen viimeistä lausetta liittyen Jupina-viikkoihin:
"JAMKO järjesti kilpailun koulutusalajärjestöille, jossa MatkaRaTa voitti kummatkin osa-alueet ollessaan suhteessa opiskelijamäärään eniten Jupina-kyselyihin vastauksia saanut koulutusalajärjestö ja
jolla oli suurin markkinointityö Jupinaviikoille."
Heikkilä esitti muutosta: s. 15. tutorvastaacat -> tutorvastaavat.
Puheenjohtaja sekä Eliel Taskinen kannattivat yllä olevia muutoksia.
LIITE_1_JAMKO_TOIMINTAKERTOMUS_2020_hyväksytty_edustajistossa.pdf
Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2020 yllä olevien muutosten mukaan.

61. JAMKON TILINPÄÄTÖS 2020
Toiminnanjohtaja esittelee JAMKOn tilinpäätöksen 2020.
LIITE_2_JAMKO_tasekirja_2020_allek.pdf
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LIITE_3_JAMKO_Tilinpäätöserittelyt_2020.pdf
LIITE_9_JAMKO_Tilintarkastuskertomus.pdf – toimitetaan ennen kevätkokousta
LIITE_9_B_JAMKO_tilinpäätösmerkintä.pdf
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2020.
LIITE_9_JAMKO_Tilintarkastuskertomus.pdf
LIITE_9_B_JAMKO_tilinpäätösmerkintä.pdf
Päätös: Esityksen mukaan.

62. JOPON TILINPÄÄTÖS 2020
JOPOn toimitusjohtaja Hannu Järvistö esittelee JOPOn tilinpäätöksen 2020.
LIITE_4_JOPOn_tilinpäätös_2020_allek.pdf
LIITE_5_JOPO_Tilinpäätöserittelyt_2020.pdf
LIITE_6_JOPO_Tilinpäätösmerkintä ja kertomus.pdf
Esitys: Merkitään JOPOn tilinpäätös tiedoksi edustajistolle.
Juho Niemelä poistui klo 17.58 ennen kohdan päätöstä. Palasi 18.02.
Päätös: Esityksen mukaan.
Ennen kohdan 63. käsittelyä Hannu Järvistö, Stella Palassalo, Teemu Heikkilä, Lassi Halkosaari, Janita Hietala, Antony Smal, Juho Niemelä, Anna Zhuravleva klo 18.03. Sihteeriksi Jani Tervo.
63. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapautus vuoden 2020 hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.
Päätös: esityksen mukaan.
Hannu Järvistö, Stella Palassalo, Teemu Heikkilä, Lassi Halkosaari, Janita Hietala, Antony Smal, Juho
Niemelä, Anna Zhuravleva palasivat klo 18.13. Sihteeriksi Hannu Järvistö.

64. SÄÄNTÖMUUTOKSET JAMKON VAALIOHJESÄÄNTÖÖN
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Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää liitteen 7 kohta 2 mukaisia muutoksia JAMKOn vaaliohjesääntöön. JAMKOn vaaliohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Vaaliohjesääntö, ”11 § OHJESÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN:
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Ohjesääntö tulee voimaan heti, kun edustajisto on sen
hyväksynyt.”
LIITE_7_SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET.pdf
Esitys: Hyväksytään muutokset JAMKOn vaaliohjesääntöön liitteen 7 kohta 2 mukaisesti.
Puheenjohtaja ohjeisti koeäänestyksen Zoomin yes ja no-toimintoja hyödyntäen. Juho Niemelä ehdotti, että käytetään raise handia, joka näkyy paremmin. Puheenjohtaja tulkitsi, että 2/3 täyttyi ja
edustajisto oli esityksen kannalla.
Päätös: Esityksen mukaan.

65. JAMKON KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vaaliohjesääntö, ”3§: KESKUSVAALILAUTAKUNTA:
Opiskelijakunnan edustajisto asettaa opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja heidän lisäkseen vähintään kolme (3)
ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, jonka ollessa estyneenä sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan
määräämä henkilö.”
Esitys: Valitaan keskusvaalilautakunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Keskusvaalilautakunta toimii JAMKOn vaaliohjesäännön mukaisesti.
Riina Mäenpää ilmaisi olevansa kiinnostuneensa jäsenen paikasta
Teemu Heikkilä esitti keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Niklas Sillanderia, käytettävissä.
Teemu Heikkilä esitti keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi itseään.
Teemu Heikkilä esitti Riina Mäenpäätä, käytettävissä.
Niklas Sillander esitti Tekla Hahlia, käytettävissä.
Teemu Heikkilä esitti Jere Hekkuraista, käytettävissä.
Lassi Halkosaari esitti Sini Karvosta, käytettävissä.
Niklas Sillander esitti Anna Zhuravlevaa, käytettävissä.
Paula Hokkanen esitti Eemeli Saukkolaa, ei käytettävissä.
Lassi Halkosaari esitti Paula Hokkasta, käytettävissä.
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
Rajakatu 35 | 40200 Jyväskylä | +358 50 3361 385 | www.jamko.fi
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6fa83f5b-bb90-4424-baca-bba6c5e69883

www.vismasign.com

EDUSTAJISTON PÖYTÄKIRJA

7 (11)

20.5.2021

Päätös: Yllä olevien esitysten mukaan.

66. FYYSINEN OPISKELIJAKORTTI VAPAAEHTOISEKSI
Sähköisten opiskelijakorttien käyttöönoton yhteydessä JAMKOn edustajisto teki aikoinaan päätöksen, että kaikille jäsenille tehdään fyysinen opiskelijakortti jäsentunnisteeksi. Tällä hetkellä
JAMKO:on liittyessä jäsenkortista peritään 5€ ja moni jättää fyysisen kortin noutamatta. Nykyään
tarvetta fyysiselle opiskelijakortille ei ole muille kuin pääasiassa KV-opiskelijoille sekä muille henkilöille joilla ei tunnistautumiseen tarvittavia sähköisiä verkkopankkitunnuksia ole.
Esitys: Sallitaan sähköinen opiskelijakortti pääasiallisena JAMKOn jäsentunnisteena. Tehdään fyysisestä opiskelijakortista vapaaehtoinen.
Päätös: Esityksen mukaan.

67. SÄÄNTÖMUUTOKSET JAMKON SÄÄNTÖIHIN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää liitteen 7 kohta 1 mukaisia muutoksia JAMKOn sääntöihin. Edustajisto käy läpi sääntöesitykset yksitellen ja tekee päätöksen, hyväksyykö se
muutokset sääntöihin. Säännöt täytyy hyväksyä kahdessa kokouksessa.
JAMKOn sääntöjen mukaan sääntöjen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Opiskelijakunnan säännöt, ”13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN:
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston
äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.”
LIITE_7_SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET.pdf
Esitys: Hyväksytään liitteen 7 kohta 1 mukaiset muutokset JAMKOn sääntöihin.
Heikkilä toi liitteen lisäksi esitykset, että säännöistä otettaisiin peräkkäisissä sana pois sääntöjen
muuttamisesta. Lisäksi kohtaan - Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Lisäksi edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan viimeistään kevätkokouksessa.
Halkosaari esitti puheenjohtajan kannattamana, että pöydätään kohta.
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Puheenjohtaja ohjeisti koeäänestyksen – yli puolet äänesti kohdan pöytäämisen puolesta.
Päätös: Pöydättiin kohta.

68. SÄÄNTÖMUUTOKSET JAMKON TALOUSOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää liitteen 7 kohta 3 mukaisia muutoksia JAMKOn talousohjesääntöön.
JAMKOn talousohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Talousohjesääntö, ”7 § OHJESÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN:
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto. Ohjesääntö tulee voimaan välittömästi, kun edustajisto on hyväksynyt sen.”
LIITE_7_SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET.pdf
Esitys: Hyväksytään liitten 7 kohta 3 mukaiset muutokset JAMKOn talousohjesääntöihin.

Sini Karvonen poistui ennen kohdan päätöstä klo 18.58
Teemu Heikkilä esitti, että tämä kohta voidaan pöydätä samaan kokoukseen kuin varsinaiset säännöt. Puheenjohtaja ohjeisti koeäänestyksen ja totesi, että edustajiston enemmistö kannatti pöytäämistä.
Päätös: Pöydättiin kohta.

69. SÄÄNTÖMUUTOKSET JAMKON MERKKIOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää liitteen 7 kohta 4 mukaisia muutoksia JAMKOn merkkiohjesääntöön.
JAMKOn merkkiohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Merkkiohjesääntö, ”9 § IV ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ:
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajisto.”
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LIITE_7_SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET.pdf
Esitys: Hyväksytään liitteen 7 kohta 4 mukaiset muutokset JAMKOn merkkiohjesääntöihin.
Päätös: Esityksen mukaan.

70. ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET
JAMKO jakaa kunniamerkkejä ja huomionosoituksia vuosijuhlillaan 9.10.
Merkkiohjesääntö, ”3 § Opiskelijakunnalla on ansiomerkki, standaari, kunniakirja sekä alumnimerkki, joita se voi huomionosoituksina myöntää. … ”
”4 § Ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää hen-kilöille, 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 toiminnasta JAMKOssa.”
”7 § Hopeisen ja kultaisen ansiomerkin sekä standaarin ja kunniakirjan myöntämisestä päättää
opiskelijakunnan edustajisto. Alumnimerkin myöntämisestä päättää opiskelijakunnan hallitus.”
LIITE_8_ANSIOMERKIT_2021.txt
Esitys: Jaetaan ansiomerkit ja huomionosoitukset.

-

Lassi Halkosaari esitti Juho Niemelän kannattamana muutosta liitteeseen: Teemu Oja-Lipastille
hopeinen ansiomerkki.
Lassi Halkosaari esitti, että uudistetaan JAMKOn standaari ja myönnetään Jussi Halttuselle
hieno JAMKOn standaari vuosijuhlille mennessä. Sillander ja Heikkilä kannattivat.

Mea Tuominen poistui 19.20.
Päätös: Yllä olevien esitysten mukaan. (Liite tämän dokumentin lopussa)

71. SÄÄNTÖMUUTOKSET JAMKON AVUSTUSOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää liitteen 7 kohta 5 mukaisia muutoksia JAMKOn Avustusohjesääntöön.
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JAMKOn avustusohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Avustusohjesääntö, ”11 § OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN:
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto. Tämä ohjesääntö on hyväksytty XX.XX.XXXX pidetyssä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa ja se astuu voimaan XX.XX.XXXX.”
LIITE_7_SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET.pdf
Esitys: Hyväksytään liitteen 7 kohta 5 mukaiset muutokset JAMKOn avustusohjesääntöihin.
Päätös: Esityksen mukaan.

72. SÄÄNTÖMUUTOKSET JAMKON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTAOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää liitteen 7 kohta 6 mukaisia muutoksia JAMKOn opiskelijaedustajien valintaohjesääntöön.
JAMKOn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Opiskelijaedustajien valintaohjesääntö, ”7 § OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN:
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto. Ohjesääntö tulee voimaan välittömästi, kun edustajisto on hyväksynyt sen.”
LIITE_7_SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET.pdf
Esitys: Hyväksytään liitteen 7 kohta 6 mukaiset muutokset JAMKOn opiskelijaedustajien valintaohjesääntöihin.
Päätös: Esityksen mukaan.

73. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
- Säännöt englanniksi
- Opku 2.0.
- Hallitus keskusteli asiasta omassa kokouksessaan perjantaina ja esittää, että ollaan hankkeessa
mukana, hankkeesta keskustellaan huomisessa edustajiston kokouksessa. Hanke on ns.
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sateenvarjopilotti, jonka alla paikallisesti opiskelijakunnat toteuttavat omaa osiotaan. Haetaan n.
0,65% korkeakoulun rahoituksesta = n. 320 000€.
- Pilottihanke olisi nelivuotinen
- Mukana alustavasti Metka, Rotko, Tuo, Odiako, Helga, Novium, ASK tällä tietoa mukana. n. 40%
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoista.
+ Opiskelijajäsenyyden hinta voisi olla 0€, jos pilotti hyväksytään.
+ JAMKOn osalta osapilottihanke aloitettaisiin vasta 1.1.2022
- Jos jäädään ulkopuolelle, jäsenmaksu täytyy olla riittävän korkea, jotta toimintaa voidaan rahoittaa.
Asiakirjat täytyy saada valmiiksi huomisen aikana, jotta niitä voidaan esittää Annika Saarikolle ministerin katsauksessa. Tarkoitus on lähettää pilottihankehakemus jo klo 12 ennen varsinaista päätöstä.
Infoa jatketaan kokouksen jälkeen.
Eemeli Saukkola 19.32
Meri Korri 19.34
Miikael Koukka 19.35

74. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35
LIITE_8_ansiomerkit_2021
* Roni Sorsa (kultainen) - mm. hallitus, edustajisto pj, sisäilmatyöryhmän 1. opiskelijaedustaja,
KOAS hallitus 4v.
* Nea Tiihonen (hopeinen) - mm. tutor, hallitus, edustajisto, kahvila ja jäsenpalvelun sijaisuudet.
* Teemu Oja-Lipasti (hopeinen) - mm. hallitus, edustajisto, kvl 3v

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti ja allekirjoitukset lisätään erilliselle sivulle.
Niklas Sillander
Puheenjohtaja

Hannu Järvistö
Sihteeri (poissa kohta 63.)

Jani Tervo
Sihteeri (kohta 63.)
Pöytäkirjantarkastajat Eliel Taskinen ja Riina Mäenpää.
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JOHDANTO
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (JAMKO) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK)
opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin
(932/2014). Toimintakertomus on laadittu strategian ja toimintasuunnitelma huomioiden.
Koronapandemia näkyi vahvasti vuoden 2020, etenkin syksyn, jäsenkehityksessä, jonka vuoksi syksyn
jäsenmäärä jäi alhaisimmaksi sitten vuoden 2011. Keväällä 2020 jäsenmäärät olivat vielä aiempien vuosien
tasoa. Tämä osittain siitä syystä, että suurin osa jäsenyyksistä oli myyty ennen pandemian alkua.
Jäsenmäärien toteumat ja tavoitteet olivat seuraavat: Koko lukuvuoden 2020-2021 jäsenet: 3124 / 3650,
syksyn 2020 jäsenet: 258 / 500 ja kevään 2020 jäsenet: 427 / 400 (tilanne 30.11.) Jäsenmäärätavoitteet
pidettiin aiempien vuosien tapaan samana, mutta koronapandemian vuoksi syksylle 2020 asetettuja
jäsenmäärätavoitteita ei voida saavuttaa. Keväällä SAMOKille ilmoitettu jäsenmäärä (4201) jäi hieman
edellisen kevään ilmoitetusta määrästä, syksyllä ilmoitettu jäsenmäärä oli 3383 (30.11.). Suhteutettuna
JAMKin läsnäoleviin tutkinto-opiskelijoihin (AMK/YAMK yht. 7530 syksy 2020), JAMKOn jäseninä tutkintoopiskelijoista oli 44,9% (-14,4%).
Taloutta seurattiin keväällä ja tarkennettiin lisätalousarvion yhteydessä. Myös syksyllä tehtiin uusi
lisätalousarvio tulevan vuoden talousarvion suunnittelun yhteydessä. Korona heikensi vuoden tavoitteita ja
näkymiä mm. tapahtumien ja jäsenyyksien osalta ja teki vuodesta alijäämäisen. Vuosi 2021 on
jäsenkehityksensä osalta arvioitu haastavaksi edelleen jatkuvan huonon tautitilanteen vuoksi ja taloutta
varaudutaan seuraamaan tarkemmin sekä tekemään tarvittaessa lisätalousarvioita.
JAMKO kirjoitti Keskisuomalaiseen yhteensä viisi kolumnia ja sekä medialle on lähetetty tiedotteita ja
kannanottoja. Tiedotteet ja kannanotot julkaistiin sellaisenaan tai ne olivat pohjana haastattelun tai
artikkelin tekemisessä.
Edunvalvonnallisesti onnistuttiin mm. osallistumalla aktiivisesti opinnäytteiden arviointikriteerien
uudistamiseen ja JAMKOn esitysten läpiviemiseen, jonka myötä arviointikriteerit ovat vähemmän
tulkinnanvaraiset ja yhdenvertaisemmat ainakin seuraavat lähivuodet.
JAMKO teki hankehakemuksen ministeriön opiskelijoiden hyvinvointiin korona-aikana tarkoittaman
hankerahan saamiseksi yhdessä JAMKin, SeAMKin ja opiskelijakunta SAMOn kanssa. Suunnitellun hankkeen
nimi on Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen. Hankkeen toteutuessa JAMKOn ja SAMOn vastuulla on
tutoroinnin kehittäminen opiskelijahyvinvoinnin tueksi ja tutorien valmiuksien kehittäminen. Lisäksi JAMKO
oli alkukeväästä mukana JAMKin kansainvälisessä EU-Ship-yrittäjyyskorkeakouluhankehakemuksessa, joka
kuitenkaan ei saanut rahoitusta.
1 HALLINTO
Toimintasuunnitelmassa oli strategian uudelleen luominen. Tässä työssä onnistuttiin ja edustajisto vahvisti
uuden strategian vuoteen 2024 saakka. Edelliseen vuoteen verrattuna hallituksen toiminta vakiintui, mutta
alkukeväästä hallituksesta erosi yksi jäsen. Eronneen hallituksen jäsenen tilanne saatiin kuitenkin pian uusi
jäsen. Toimintaan vaikutti merkittävästi myös aikaisemmin mainittu koronapandemia, joka siirsi toimintaa
vahvasti etätyöhön (ks. Hallitus) maaliskuusta alkaen.
Erinomaisia palveluja ylläpidettiin koronasta huolimatta niiltä osin kun pystyttiin ja kehitettiin
monipuolisesti läpi vuoden. Erityisesti tämä näkyi jäsenpalvelutoiminnassa, jossa JAMKOn
jäsenpalvelupisteet toimivat JAMKOn Rajakadun toimiston lisäksi syyskuussa Dynamon kampuksella
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viikoittain ja Musiikin ja Tarvaalan kampuksilla kaksi kertaa per kampus. Kiertävillä jäsenpalvelupisteillä
toimi hallituksen puheenjohtajisto ja kolme hallituksen jäsentä. Rajakadun toimistolla toimi syyskuussa
ruuhkien purkamiseksi kaksi jäsenpalvelupistettä. Jäsenpalvelupisteeseen palkattiin sesonkivaiheeseen elosyyskuuksi assistentiksi Tuomas Kallinki, joka toimikin jäsenpalvelun asiantuntijan sijaisena noin kuukauden
ajan. Loput hallituksen jäsenet oli myös koulutettu jäsenpalveluun kiireapulaisiksi ruuhkapiikkien
purkamiseen. Myös henkilökunnan ja puheenjohtajiston ylläpitämää jäsenpalveluchattia jatkettiin ruuhkaajalle. Chatin tehtävänä oli vähentää ruuhkaa jäsenpalvelussa ja erityisesti sähköpostien määrää
alkusyksystä. Chatin kautta palveltiin useita henkilöitä, ja yhteydenottoja tuli pääsääntöisesti
opiskelijakorttiin ja sen lähettämiseen liittyen.
Korkeakoululiikunnan asema on vakiintunut vuosien aikana ja toimii jo itsenäisesti, vuonna 2017 JAMKO
luopui tarrojen jakamisesta, kun korkeakoululiikunta siirtyi sähköisiin maksukuitteihin. JAMKO tukee
toimintaa edelleen tiiviisti hyvinvointipuolen suunnittelun, markkinoinnin sekä jäsenpalvelun avulla.
Koronasta johtuen palvelutarjonta oli vuoden aikana suppeampi aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Opiskelija-aktiivien kouluttamista jatkettiin JAMKO Akatemian kautta, joka on osa Opiskelija-aktiivina
JAMKissa -opintojakson sisältöä. Tapaamisia oli viisi, joista yksi oli koko päivän kestävä koulutuspäivä
viidellä teemalla. Akatemiaa kehitettiin, jotta se olisi miellyttävämpi toteuttaa ja osallistua. Koronasta
johtuen koulutuspäivä pidettiin syksyllä etänä. Koulutuspaketilla halutaan kehittää toimijoiden tietoisuutta
JAMKOsta, järjestötoiminnasta ja työelämästä. JAMKO Akatemiaan osallistui koulutusalajärjestöjen
aktiiveja, edustajiston jäseniä sekä JAMKOn hallituksen jäseniä.
1.1. Strategia 2021-2024
Tarvitsimme JAMKOlle uuden strategian, sitä tekemään muodostettiin strategiatyöryhmä edustajiston
toisessa kokouksessa 25.11.2019. Strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin edustajistosta Lassi
Halkosaari, jäseniksi edustajistosta Riina Mäenpää, alumneista Jarna Väisänen ja Mikael Rauhansalo,
hallituksesta kolme henkilöä, jotka päätettiin myöhemmin hallituksen omassa kokouksessaan. Hallituksesta
valittiin Antti Paunonen, Kiia Pöyhönen ja Stella Palassalo. Sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.
Strategiatyöryhmän suurena tukena fasilitoimassa oli SAMOKin hallinnon asiantuntija Vellu Taskila.
Strategian tekeminen aloitettiin jo 2019 joulukuussa kartoittamalla organisaation nykytilaa ja edellisen
strategian lopputuloksia. Nykytilan selvityksen jälkeen unelmoitiin, millainen on täydellinen JAMKO. Tämän
seurauksena saimme koottua strategiakauden arvot, mission ja vision. Tulevia toimijoita helpottamaan
luotiin toteuttamissuunnitelma vision saavuttamiseksi. Toteuttamissuunnitelman yhteyteen koottiin myös
mittarit, joiden avulla nähdään, onko toiminta halutulla tasolla.
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.
Strategia hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa 5.10.2020.
Työryhmässä mukana olleet:
Lassi Halkosaari, edustajiston puheenjohtaja 2020
Antti Paunonen, hallituksen puheenjohtaja 2020
Kiia Pöyhönen, hallituksen varapuheenjohtaja 2020
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Riina Mäenpää, edustajiston jäsen 2020
Stella Palassalo, hallituksen jäsen 2020
Jarna Väisänen, alumni
Mikael Rauhansalo, alumni
Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja
1.2. Johtaminen ja päätöksenteko
1.2.1. Edustajisto
Edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa JAMKOssa. Vuonna 2020 edustajiston puheenjohtajana toimi Lassi
Halkosaari ja varapuheenjohtajana Juho Niemelä. Edustajistossa oli vuoden alussa yhteensä 21 varsinaista
ja 8 varajäsentä, kun osa edustajiston jäsenistä siirtyi hallitukseen. Vuoden 2020 edustajisto kokoontui
virallisesti yhteensä 9 kertaa. Järjestäytymiskokous pidettiin 25.11.2019. Lisäksi ennen kokouksia
järjestettiin 2 iltakoulua keväällä sekä 2 iltakoulua syksyllä.
Vuonna 2020 edustajisto kokoontui ensimmäisen kerran 20.1. kokouksen merkeissä. Kokouksessa
päätettiin mm. opiskelijaedustaja JAMK OY:n hallitukseen. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ero ja valittiin uusi keskusvaalilautakunta.
Vuoden toisessa kokouksessaan 2.3. edustajisto käsitteli mm. hallituksen jäsenen eron ja täydensi
hallitusta. Kyseinen kokous pidettiin vielä paikan päällä, mutta tämän jälkeen koronatilanteen vuoksi kaikki
loput kokoukset ja iltakoulut pidettiin etänä Zoomissa.
Kevätkokous pidettiin 8.4. Siellä mm. vahvistettiin tilinpäätös 2019 ja toimintakertomus. Kevätkokouksessa
hyväksyttiin lisätalousarvio ja valittiin Antti Paunonen JAMKin johtoryhmään saadulle
testiopiskelijapaikalle. Alunperin puolen vuoden koeluontoista pestiä saatiin vuoden edetessä jatkettua
ainakin nykyisen rehtorin eläköitymiseen, kesään 2021 saakka.
Edustajisto kokousti myös 1.6., jolloin edustajisto valitsi Antti Paunosen JAMKOn ehdokkaaksi SAMOKiin,
sekä myönnettiin ero keskusvaalilautakunnan jäsenelle ja valittiin hänen tilalleen uusi jäsen.
Edustajisto kokoontui viidennen kerran 8.9. Kokouksessa päätettiin JAMKOn ansiomerkit ja
huomionosoitukset vuodelle 2020. Kokous myös hyväksyi OPKU+n yhtiöittämisen osuuskunnaksi.
Kuudennen kerran edustajisto kokoontui 5.10. Kokouksessa hyväksyttiin JAMKOn strategian tekstisisältö,
valittiin toimijat uuden ravintolatoimikunnan edustajiksi loppuvuodelle ja valittiin opiskelijaedustaja JAMKin
palvelutiimiin.
JAMKOn edustajiston syyskokouksessa 11.11. hyväksyttiin JAMKOn toimintasuunnitelma ja lisätalousarvio
2020 sekä talousarvio vuodelle 2021. Edustajisto hyväksyi lisäksi kuntapoliittisen ohjelman vuosille 20202024. Edustajisto hyväksyi myös kirjanpitofirman ja palkanlaskentatarjoajan kilpailutuksen myötä.
Vuoden 2020 edustajistovaaleissa ehdolle asettautui 31 ehdokasta. Äänestysprosentti vuoden 2020
vaaleissa oli 16 prosenttia ja vaaleissa äänesti kaikkiaan 520 opiskelijaa 3241 äänioikeutetusta. Vaaleissa oli
käytössä sähköinen ehdolle asettuminen. Vaaleissa valittiin 21 varsinaista edustajiston jäsentä.
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Insinööriopiskelijat saivat vaalivoitollaan 8 edustajistopaikkaa, Jyväskylän Tradenomiopiskelijat Konkurssi
sai 7 paikkaa, MatkaRaTa 2 paikkaa, Legendat XD 2 paikkaa, Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry
Jasto sai yhden paikan ja Pelastusrengas myös yhden paikan. Jyväskylän keskustaopiskelijat saivat kaksi
varapaikkaa, Perusjamkilaiset myös kaksi varapaikkaa ja Opiskelevat kokoomuslaiset saivat yhden
varapaikan. Edustajiston 2021 järjestäydyttyä 16.11. viisi edustajistoon valittua nousi vuoden 2021
hallitukseen.
Edustajiston puheenjohtajilla oli yksi tapaaminen edustajistoryhmien puheenjohtajien kanssa, joissa
keskusteltiin epävirallisessa ilmapiirissä tulevista tapahtumista ja tärkeistä kysymyksistä ja loppuvuodesta
pidettiin edustajiston jäsenten kanssa kiitosilta Revolutionissa ruokaillen.
1.2.2. Hallitus
Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus muodostui vuonna 2020
puheenjohtaja Antti Paunosen ja varapuheenjohtaja Kiia Pöyhösen lisäksi yhdeksästä hallituksen jäsenestä,
joiden vastuualueet hallitus määritti järjestäytymiskokouksessaan marraskuussa 2019. Vuoden aikana
hallituksen kokoonpanossa kuitenkin tapahtui muutoksia. Tammikuun lopussa yhteistyövastaavan
tehtävästä eropyyntönsä jätti Samu Turunen ja edustajisto valitsi hänen tilalleen maaliskuussa Annika
Mannisen.
Niki Niemelä (Koulutuspolitiikka)
Elisa Vikman (Sosiaalipolitiikka)
Pekka Mannermaa (Hyvinvointi)
Janita Hietala (Tapahtumat ja vapaa-aika)
Teemu Heikkilä (Tapahtumat ja vapaa-aika)
Samu Turunen / Annika Manninen (Yritykset ja yhteistyö)
Anna Zhuravleva (Exchange- ja degreetutorointi)
Antony Smal (Monimuototutorointi ja mentorointi)
Stella Palassalo (Vertaistutorointi)
Hallituksen edustajat osallistuivat vuoden aikana aktiivisesti JAMKin erilaisiin ohjaus- ja työryhmiin, joita
järjestettiin koronasta johtuen huomattavasti aikaisempia vuosia vähemmän tai jotka järjestettiin
sähköisesti. Lisäksi osallistuttiin mm. Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) toiminnan ohjaukseen,
tapahtumiin sekä sektorikohtaisiin koulutuksiin, Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) toiminnan ohjaukseen,
tapahtumiin ja koulutuksiin, yhteistyökumppaneiden tapahtumiin, koulutusalajärjestöjen tapahtumiin ja
JOPOn toiminnan ohjaukseen. Hallitus on toteuttanut toiminnassaan vuonna 2017 aloitettua ketterää
tiimimallia. Tänä vuonna tiimien välillä myös tehtiin aiempaa enemmän yhteistyötä erilaisten projektien
muodossa, mikä koettiin hyvänä asiana. Tulevaisuudessakin kukin hallitus varmasti säätää tiimimallia oman
näköisekseen, ja tämä onkin tiimimallin vahvuus.
Puheenjohtaja vastasi hallituksen johtamisesta sekä toiminnanjohtajan lähiesimiehenä toimimisesta. Lisäksi
puheenjohtaja vastasi edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimin (EdvaProsti) johtamisesta ja
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ohjaamisesta, sekä yhdessä varapuheenjohtajan, yritys ja yhteistyö vastaavan sekä toiminnanjohtajan
kanssa yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehdystä yhteistyöstä, kuten sopimusten
laatimisesta ja yhteydenpidosta. Puheenjohtaja toimi aktiivisesti JAMKOn keulakuvana ja osallistui useisiin
edustustilaisuuksiin.
Varapuheenjohtajan vastuualueita oli palvelupuolen prosessitiimin (PalPro) johtaminen, ohjaaminen ja
tukeminen. Varapuheenjohtaja huolehti JAMKOn toimijoiden ryhmäyttämisestä, sekä tuki
toiminnanjohtajaa henkilöstön työhyvinvointipäivien järjestämisessä. Varapuheenjohtaja vastasi
Mediatiimin toiminnasta ja koordinoi tiimirekryä keväällä tapahtuma- ja hyvinvointivastaavien kanssa.
Näiden lisäksi varapuheenjohtaja oli vastuussa KAJ-yhteistyön kehittämisestä sekä haalariprosessin
koordinoinnista. Varapuheenjohtaja osallistui myös useaan muuhun työryhmään antamaan näkökulmaa
palveluiden ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta.
Hallitus kokoontui toimikautensa aikana pari kertaa kuukaudessa kokousten ja/tai iltakoulujen muodossa.
Kokouksia hallituksen kesken pidettiin yhteensä 18 kertaa, joista järjestäytymiskokous pidettiin jo vuoden
2019 marraskuussa. Hallituksen toimikausi oli kalenterivuosi.
1.2.3. Talous- ja henkilöstöhallinto
Opiskelijakunnan tulot muodostuivat pääosin jäsenmaksuista, JAMKin yhteistyösopimuksesta liittyen tutorja liikuntatoiminnan palveluiden tuottamiseen ja yleiseen toimintaan sekä yhteistyökumppaneilta saadusta
rahoituksesta. Tulot vähenivät merkittävästi koronan siirrettyä opetuksen pitkälti verkkoon ja opiskelijoiden
liikkuvuuden vähennyttyä. Myös tapahtumien poisjääminen vaikutti toiminnan näkyvyyteen ja
jäsenmäärään ja sitä kautta alijäämään. Pivoon JAMKOn jäsenkortin rinnalle tullut sähköinen
ateriatukikortti toi omat haasteensa. Suurimmat menoerät olivat henkilöstön ja luottamushenkilöiden
palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksutilitykset sekä opku+ jäsenrekisteri.
Koronan myötä pyrittiin säästämään siellä missä pystyttiin ja esim. kattojörjestöjen liittokokousten
siirryttyä sähköisiksi saatiin joitain säästöjä.
Opiskelijakunnalla toimi toimikauden aikana yhteensä 7 palkattua työntekijää:
Hannu Järvistö – Toiminnanjohtaja, perhevapaan sijaisena Mikael Rauhansalo 1.4.-30.6.
Eeva Vissel - Asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi
Anna Tarvainen-Illi – Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta (perhevapaalla 1.10. alkaen)
Jenni Laitiainen - Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta (sijainen 1.10. alkaen)
Arttu Niemelä - Asiantuntija, jäsen- ja kassapalvelut (sairaslomalla 16.9. - 30.10.)
Tuomas Kallinki - Jäsenpalvelun assistentti elo-syyskuussa, sekä asiantuntijan sijainen 16.-30.10.
Nea Tiihonen - Jäsenpalvelun assistentti 16.9.-2.10.
Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehdittiin järjestämällä kaksi (2) työhyvinvointia ylläpitävää ja
edistävää päivää vuoden aikana. Kevään tykypäivä siirrettiin koronan vuoksi alkusyksyyn ja 5.8. henkilöstö
kävi reippailemassa Peurungassa frisbeegolfin merkeissä sekä osallistui mysteeri-illalliselle. Syksyllä
hyvinvointia edistettiin Jyväskylässä 26.10. kyykän, yhdessä kokkailun ja kuutamolla-leikin merkeissä.
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JAMKOlla toimi vuoden aikana yksi graafikkotyöharjoittelija Jyväskylän ammattiopisto Gradialta työstäen
erilaisia markkinointimateriaaleja, kuten julisteita, oppaita ja internet-sivujen sisältöjä. Harjoittelija oli Nora
Kohvakka. Harjoittelun ohjaajana toimi toimi viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija sekä
toiminnanjohtaja.
1.2.4. Omistajaohjaus
JAMKOn omistama osakeyhtiö Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy (JOPO) tuotti vuonna 2020 opiskelijoille
hyödyllisiä palveluita, kuten kansitus- ja kahvilapalveluita. Vuosi oli koronan vuoksi vaikea ja tappiollinen.
Alkuvuodesta kilpailutettiin ja vaihdettiin kansitustoimittajaksi Jyväskylän yliopistopaino.
Kevään 2020 yhtiökokouksessa JOPOn hallitukseen nimettiin opiskelijakunnan esityksen mukaisesti Janita
Hietala puheenjohtajaksi sekä hallituksen jäseniksi Teemu Heikkilä, Impi Saarimaa ja Antony Smal. Yhtiön
toimitusjohtajana toimi Hannu Järvistö. Kahvilassa vuoropäällikkönä toimi Suvi Marjanen ja 14.8. alkaen
Saija Vahvaselkä. Kahvilan osa-aikaisena työntekijänä toimi keväällä ja syksyllä Pieta-Peppi Ekari.
Kahvila jouduttiin sulkemaan koronan vuoksi 16.3. kampuksen sulkeuduttua ja opintojen siirryttyä etään.
Vuoropäällikkö lomautettiin 31.3. alkaen. Syksyllä kampuksen avattua ovensa hybridimallilla, osa JAMKin
opiskelijoista opiskeli etänä ja uusille tarjottiin lähiopetusta. Tällöin myös Cafe avasi ovensa 21.8.
Väkeä kampuksella ja asiakkaina oli kuitenkin vain pieni osa viime vuoteen verrattuna ja koronatilanteen
heikennyttyä syksyn edetessä asiakasmäärät laskivat edelleen. Koronan vuoksi kahvilaan asennettiin
kassalle pleksilasi, vähennettiin asiakaspaikkoja, ohjeistettiin asiakkaita, lisättiin käsidesejä ja luovuttiin
käteisen vastaanottamisesta.
Uuden kassajärjestelmän käyttöönotto oli haastavaa uuden kassan päätteiden yhteysongelmien vuoksi,
mikä vaikutti asiakaskokemukseen. Tukkupalvelukin kilpailutettiin vuotta 2021 ajatellen. Uusi
vuoropäällikkö lisäsi omien valmisteiden määrää, pienensi hävikkiä ja tarkasteli valikoimaa kannattavuuden
parantamiseksi.
Jopon hallitus kokoontui ja kokousti syksyllä liittyen koronan aiheuttamiin kannattavuushaasteisiin
tavallista tiiviimmin. Opiskelijoille tärkeä olohuone yritettiin pitää käynnissä koronasta huolimatta. Uutena
tapahtumana ideoitiin ja toteutettiin herkkubrunssi 4.11. Kannattavuutta haettiin kuluja karsimalla, hiljaisia
aukioloaikoja supistamalla sekä lomautuksilla. Kahvila suljettiin 1.12. ja se aukeaa tilanteen salliessa
11.1.2021.
1.2.5. Keskusvaalilautakunta
Edellisen keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan erotessa tammikuussa edustajisto valitsi vuoden 2020
ensimmäisessä kokouksessaan uuteen keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Impi Saarimaan,
varapuheenjohtajaksi Janita Hietalan sekä varsinaisiksi jäseniksi Lassi Halkosaaren, Johanna Kaasalaisen ja
Nea Tiihosen. Heille varajäseniksi valittiin Antti Paunonen, Lotta Jänkävaara (erosi vielä kevään aikana ja
tilalle valittiin Juho Niemelä) ja Elsa Hieta.
Lisäksi keskusvaalilautakunnassa toimi sihteerinä toiminnanjohtaja sekä markkinointitukena viestinnän ja
edunvalvonnan asiantuntija. Keskusvaalilautakunta oli aktiivinen tammikuusta vaalien loppuun 4.11.
Toimikausi päättyy seuraavan keskusvaalilautakunnan valintaan.
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano edustajistovaaleissa 2020:
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Puheenjohtaja Impi Saarimaa
Varapuheenjohtaja Janita Hietala
Jäsenet

Varajäsen

Lassi Halkosaari

Antti Paunonen

Johanna Kaasalainen

Lotta Jänkävaara 1.6. saakka Juho Niemelä 1.6. alk.

Nea Tiihonen

Elsa Hieta

1.3. Opiskelijaedustajat
1.3.1. JAMKin lakisääteiset toimielimet ja muut työryhmät
Eettinen toimikunta
Elisa Vikman, varalla Nea Tiihonen
JAMK OY:n hallitus
Mikael Rauhansalo yhtiökokoukseen saakka, Niklas Sillander
Laadunhallinnan kehittämistyöryhmä
Niki Niemelä, varalla Antti Paunonen
Opintoasioiden lautakunta
Hannu Järvistö
Antti Paunonen
HYPE-tiimi
Sami Virtanen, Pekka Mannermaa, Lotta Jänkävaara, Elisa Vikman, Eeva Vissel
Kestävän kehityksen työryhmä
Elisa Vikman varalla Antti Paunonen
JAMKin sisäilmatyöryhmä
Tiina Nykänen, varalla Hannu Järvistö
Kevään ravintolatoimikunnat
Rajakatu
Juho Niemelä, varalla Lotta Jänkävaara.
Dynamo
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Niklas Sillander, varalla Sami Virtanen.
Syksyllä yhteinen Rajakadun ja Dynamon ravintolatoimikunta
Juho Niemelä, Niklas Sillander, Miia Korhonen, Aapo Kämäräinen, Nea Tiihonen, Riina Ala-Mutka.
TKI-ryhmä
Tiina Nykänen, Antony Smal
Palvelutiimi (vain syksyllä)
Kiia Pöyhönen
Tutkintolautakunta
Jani Tervo
1.3.2. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) hallitus
JAMKOlla on kaksi edustajaa KOASin hallituksessa. Toimikausi on kaksivuotinen ja edustajat valitaan
vuorovuosin. Vuonna 2020 hallituksen jäseninä toimivat Roni Sorsa ja Hannu Järvistö. Erovuoroisen Hannu
Järvistön seuraajaksi valittiin kaudelle 2021-2022 Janita Hietala.
KOASin sääntömuutosten myötä valtuuskuntaan ei valittu enää jäseniä vuodelle 2020. JAMKOn edustajisto
kannatti KOASin hallituksen esitystä sääntöjen muuttamiseksi siten, että valtuuskunta poistuu ja JAMKO
asettaa vuorovuosin oman edustajansa kaksivuotiskaudelle.
1.3.3. EduFutura
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian EduFutura-yhteistyö on avannut uuden
ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut, erilaiset
kehitysympäristöt ja tulevaisuuden potentiaalin. JAMKOn edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten
edustajien kanssa ja tuovat koulujen yhteistyöhön opiskelijanäkökulmaa.
Edufutura - johtoryhmän opiskelijaedustaja vuodelle 2020 (vuorottelee JYYn kanssa)
Antti Paunonen
Edufutura - Oppimisen uudistamisen kärkitiimin varaedustaja 2020
Antti Paunonen
Edufutura - Oppimisen uudistamisen opetussuunnitelmatyön alaryhmä 2020
Niki Niemelä, varalla Antti Paunonen
Edufutura Oppimisen uudistamisen ohjauksen kehittämisen alaryhmä 2020
Elisa Vikman, varalla Antti Paunonen
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2 TOIMINTA
JAMKOn toiminta on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: edunvalvonta, tutorointi ja vapaa-aika. Vuonna
2020 keskityttiin uuden strategian luomiseen.
2.1. Edunvalvonta
Edunvalvontasektori järjesti kuusi edunvalvontatiimia, joista kolme keväällä ja kolme syksyllä. Vuoden kaksi
ensimmäistä edunvalvontatiimiä järjestettiin tuttuun tapaan eri kampuksilla, Rajakadulla ja Dynamolla.
Koronan tuomien rajoituksien myötä kevään sekä syksyn muut edunvalvontatiimit järjestettiin etänä
Zoomissa. Syksyn kaksi ensimmäistä edunvalvontatiimiä järjestettiin hybriditoteutuksella. Tällöin
osallistumaan pystyi kampuksella tai Zoomissa, omien mieltymysten mukaan. Uusi toteutustapa ei karsinut
osallistujia, vaan mahdollisti useammalle opiskelijalle osallistumisen. Edunvalvontatiimi oli kaikille avoin,
mutta pääkohderyhmänä olivat koulutusalajärjestöjen edunvalvontavastaavat sekä tutorit. Kuten
edellisenä vuonna, myös tänä vuonna Tursaspassissa yksi tapahtumaedellytyksistä oli
edunvalvontatapahtuma, jonka myötä myös ensimmäisen vuoden opiskelijoita kävi osassa
edunvalvontatiimejä. Tiedotuskanavana käytettiin pääsääntöisesti Facebookia, mutta tapahtumia
markkinoitiin myös JAMKOn verkkosivulla, viikkotiedotteessa ja jäsenkirjeessä sekä Instagramissa.
Edunvalvontatiimeissä pyrittiin luomaan keskusteleva ilmapiiri osallistujien ja vetäjien välillä. Tiimeissä
käsiteltiin niin JAMKin sisällä olevia kuin kansallisiakin edunvalvonnallisia aiheita, kuten Jupinaviikkoja,
YTHS-laajennusta sekä ristiinopiskelua. Edunvalvontatiimit ovat pureutuneet sillä hetkellä ajankohtaisiin
seikkoihin edunvalvontasektorin ja tarvittaessa muun hallituksen tai edustajiston edustajien avulla.
Edunvalvontatiimien vetäjinä toimivat JAMKOn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Niki Niemelä ja
sosiaalipoliittinen vastaava Elisa Vikman.
Helmikuussa järjestettiin JAMKin Työpäiviä markkinoiva tapahtuma Työpäiväetkot, jossa opiskelijoilla oli
mahdollisuus valmistautua tulevaan rekrytointitapahtumaan. Tapahtuman kumppaneina toimivat
Ammattiliitto Pro, Eezy, Ohjaamo sekä Duuni Keski-Suomi. Näistä ammattiliitto Pro sekä Eezy pitivät
tietoiskut hyvän CV:n koostamisesta sekä vinkeistä työhaastatteluun. Molemmat antoivat myös
opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta. Ohjaamo sekä Duuni Keski-Suomi pitivät informatiivisia ständejä
koko tapahtuman ajan. Lisäksi etkoilla oli mahdollista tutustua Työpäivien yrityksiin, ottaa ammattilaistason
valokuva CV:hen tai LinkedIniin ja muokata CV:tä Pron ammattilaisen kanssa. Tapahtumaa pidettiin
kohtuullisen onnistuneena, kävijöitä oli noin 40 ja se lisäsi opiskelijoiden mielenkiintoa ja tietoa
varsinaisista JAMKin Työpäivistä. Tapahtuman kävijämäärä on jatkuvasti tippunut ja opiskelijoiden tarvetta
työelämään valmistavista tapahtumista tullaan vastaamaan edunvalvontatiimeillä, joita muutetaan
webinaarityyliseksi toteutukseksi.
Jupinaviikot järjestettiin maaliskuussa. Jupinaviikkokysely toteutettiin yhteistyössä JAMKin kanssa.
Kyselykaavaketta uudistettiin ennen Jupinaviikkoja ja sitä yritettiin saada ymmärrettävämmäksi, mutta
kyselyn pohja haluttiin pitää samana, jotta saadaan tuloksiin jatkuvuutta ja muutoksen pystyisi näkemään.
Tänä vuonna kysely keskittyi edunvalvonnallisiin aiheisiin, kuten koulutuksen laatuun ja opiskelijoiden
hyvinvointiin. Kysely oli ensin auki 9.3.-22.3.2020, mutta koronarajoitukset astuivat voimaan kesken
ensimmäisen viikon, joten vastausaikaa jatkettiin 26.3.2020 asti. Kysely toteutettiin tuttuun tapaan
Webropol-kyselynä. Tämän jälkeen vastaukset analysoitiin ja raportit saatiin valmiiksi koulutuspäälliköille ja
julkiseen jakoon hieman vapun jälkeen. Palautteiden käsittelytilaisuudet eli Jupinajatkot pidettiin ennen
vappua. Koronan vuoksi Jupinajatkot siirrettiin viime hetkellä toteutettavaksi Zoomin välityksellä. Tämä
toteutus oli erittäin toimiva ja paikalle saapuikin alasta riippuen 14-45 opiskelijaa sekä useita
henkilökunnan jäseniä, selkeästi siis enemmän kuin aikaisempana vuonna. Markkinoinnin toimintatavoiksi
suunniteltiin ständejä, täsmäiskuja, some-markkinointia sekä markkinointimateriaaleja kuten julisteita ja
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käyntikortteja. Näistä päästiin koronan vuoksi hyödyntämään ainoastaan some-markkinointia.
Markkinoinnin suorittivat edunvalvontasektorin jäsenet. Markkinointiin pyysimme apua myös kaikilta
koulutusalajärjestöiltä ja he tarttuivat hienosti haasteeseen. JAMKO järjesti kilpailun koulutusalajärjestöille,
jossa MatkaRaTa voitti kummatkin osa-alueet ollessaan suhteessa opiskelijamäärään eniten Jupinakyselyihin vastauksia saanut koulutusalajärjestö ja jolla oli suurin markkinointityö Jupinaviikoille. Kyselyyn
vastasi kokonaisuudessaan 376 JAMKin opiskelijaa, mikä on noin 100 vastannutta vähemmän kuin
edellisvuonna.
Edunvalvontasektori suunnitteli syksylle Edvaexcu-tapahtumaa. Tapahtumassa olisi matkustettu linjaautolla Helsinkiin tutustumaan STTK:hon tai AKAVAan. Lisäksi päivän aikana olisi vierailtu eduskunnan
täysistunnossa. JYYtä pyydettiin mukaan tapahtuman järjestämiseen ja he olivat kiinnostuneita myös.
Koronatilanne ei mahdollistanut kuitenkaan kotimaan sisäistä matkustamista syksyn aikana, joten
tapahtuma jouduttiin perumaan.
Edunvalvonnan uutiskirje Ajankohtainen JAMKOnen ilmestyi kevään aikana kolme kertaa. Ajankohtainen
JAMKOnen lähetettiin hallitukselle, edustajistolle, koulutusalajärjestöjen hallituksille ja tutoreille. Syksyllä
sen korvasi uusi kaksi kertaa kuussa ilmestyvä jäsenkirje, joka lähetetään kaikille JAMKOn jäsenille.
Jokaisessa jäsenkirjeessä on 1-2 edunvalvontasektorin kirjoittamaa aihetta, jotka avaavat opiskelijakunnan
toimintaa edunvalvojina korkeakoulussa.
Vuoden aikana JAMKO toteutti kuntapoliittista vaikuttamista yhteistyössä Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunta JYY:n ja humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn kanssa. Yhdessä
luotiin kuntapoliittinen linjapaperi tulevan vuoden kuntavaaleja ajatellen. JAMKOlta työhön osallistui
hallituksen puheenjohtaja ja sosiaalipoliittinen vastaava.
Syksyllä otimme kantaa mm. kaupungin asettamiin koronarajoitteisiin. Annoimme vuoden aikana
lausunnon opinnäytetöiden arviointikriteeristöön. Arviointikriteeristöä muokattiin lausuntomme pohjalta
hyvin merkittävästi. Kommentoimme myös SAMOKin laatimia suosituksia opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
EduFutura on vuoden aikana toiminut jyväskyläläisten korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten
välisenä linkkinä. Student Forum on ollut paikka, jossa kaikkien oppilaitoksien opiskelijat ovat päässeet
yhdessä keskustelemaan EduFuturan ja kaupungin asioista. Vuoden aikana JAMKOlla oli opiskelijaedustaja
kolmessa Edufuturan työryhmässä. Ohjauksen ja pedagogiikan kehittämisen alaryhmässä
opiskelijaedustajana toimi sosiaalipoliittinen vastaava. Kesän aikana työryhmän nimi vaihtui Edufuturan
ohjauksen kehittämisen alaryhmäksi. Työryhmässä kartoitettiin jokaisen Edufuturassa mukana olevan
oppilaitoksen opiskelijoille tarjoamia ohjauspalveluita. Lisäksi hahmoteltiin, minkälaista ohjausta opiskelija
voi ristiinopiskelun aikana tarvita ja kuka sen tarjoamisesta on vastuussa. Oppimisen uudistamisen
opetussuunnitelmatyön alaryhmässä (OPS-tiimi) toimi koulutuspoliittinen vastaava. Tiimin tarkoitus oli
kehittää ja suunnitella ristiinopiskelua helpottavia ohjeistuksia, materiaaleja ja toimintoja, esimerkiksi
nettisivujen ulkoasua, sekä pitää aiheesta luentoja mm. opettajille ja ohjaajille, jotta ristiinopiskelun
mahdollisuudet aukenisivat riviopiskelijalle. Uusien opintojaksomoduulien rakentaminen ja saataville
asettaminen on tietysti OPS-tiimin päätoimista työsarkaa. Myös mahdollisia palautteenkeruuväyliä sekä
markkinointia suunniteltiin. JAMKOlla oli myös edustaja Edufuturan johtoryhmässä, jossa mietittiin
tulevaisuuden näkymiä luomalla strategia ja tekemällä benchmarkingia muihin samantyyppisiin
korkeakouluopiskelijoiden opiskelijavaihtoa tekeviin organisaatioihin. Johtoryhmä mietti myös suuremmalla
kuvalla Jyväskylää opiskelijakaupunkina ja halusi kehittää siitä entistä houkuttelevamman valinnan uudelle
opiskelijalle.
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2.2.1. Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo) on tänäkin vuonna ollut osana JAMKin hyvinvointityöryhmä HyPe-Teamia
yhdessä hyvinvointivastaavan sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Tämän lisäksi sopo oli
opiskelijaedustajana JAMKin Eettisessä toimikunnassa. Toimikunnan tapaamisia järjestettiin vuoden aikana
viisi. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen
käytäntö -ohjeistusta ja periaatteita. Toimikunta kirjoitti yhden lausunnon opiskelijan pyynnöstä
opinnäytetyölle.
Sosiaalipoliittinen vastaava oli aktiivisesti mukana edistämässä YTHS-laajennusta. Vuoden aikana sopo
osallistui moniin SAMOKin järjestämiin koulutuksiin. Sopo koulutti JAMKOn hallitusta yhdessä
hyvinvointivastaavan kanssa YTHS-laajennuksesta kahdesti. Lisäksi sopo järjesti tutoreille aiheesta
koulutuksen suomeksi ja englanniksi joulukuussa. YTHS-laajennus oli aiheena myös yhdessä
edunvalvontatiimissä. YTHS-laajennuksen parissa sopo työskenteli tiiviisti myös ohjauksen ja hyvinvoinnin
asiantuntijan sekä viestinnän ja edunvalvonnan kanssa. Viestintää YTHS-laajennuksesta suunniteltiin ja
toteutettiin asiantuntijoiden, hyvinvointivastaavan sekä tutorvastaavien kanssa yhteistyössä.
Sosiaalipoliittinen vastaava on kuluneen vuoden aikana kirjoittanut eri aiheista sekä Ajankohtaiseen
JAMKOseen että uuteen jäsenkirjeeseen. Aiheet ovat koskeneet sekä valtakunnallisia että paikallisia,
ajankohtaisia asioita liittyen edunvalvontaan.
2.2.2. Koulutuspolitiikka
Vuoden aikana koulutuspoliittinen vastaava (kopo) osallistui JAMKin sisäisiin työryhmiin, joissa käsiteltiin
opiskeluun ja opintoihin liittyviä asioita. Merkittävin niistä oli laadunhallinnan kehittämistyöryhmä, jossa
vuoden aikana mm. uudistettiin opintojaksopalaute vastaamaan nykyistä opiskelua. Siellä otettiin
huomioon kasvanut etäopintojen määrä, seurattiin Karvin ja muiden erilaisten kyselytutkimusten tuloksia
omassa korkeakoulussa, tarkkailtiin ala- ja yksikkökohtaisia akkreditointeja kuluvan vuoden ja tulevien
vuosien kohdalla. Lisäksi tehtiin laadunhallintaa näkyvämmäksi opiskelijoille luomalla infovideo osaajana
kehittymisen kurssitoteutuksille sekä tehtiin jatkuvaa korkeakoulun sisäistä laadunvalvontaa ja
kehittämistä.
Jupinaviikkojen järjestäminen oli tänäkin vuonna osa kopon työtä ja palautekyselystä kootut raportit vietiin
JAMKin laatutiimiin myös tarkasteltavaksi, joiden pohjalta alakohtaisesti luotiin toimintasuunnitelmat
vastineena seuraavalle vuodelle.
Vuoden aikana yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa on pyritty edelleen tiivistämään, ja esimerkiksi
Jyväskylän kaupungin kanssa aikaisemmin luodun opiskelijayhteistyöryhmän tapaamisiin osallistuttiin
aktiivisesti. Siellä kehitettiin entisestään Opiskelijan Kaupunki -konseptia yhdessä Yliopiston ja kaupungin
kanssa.
Vuoden aikana tuli myös henkilökohtaisia opiskelijayhteydenottoja, joita ratkottiin. Joidenkin tapausten
ratkaisemisessa tehtiin yhteistyötä viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntijan kanssa ja/tai JAMKin
henkilöstön kanssa. Koronatilanteen takia pitkälti verkko-opetukseen siirtynyt opiskelu loi
ongelmatilanteita suuntaan jos toiseen kurssien toteutuksissa, ja osa opiskelijoista koki tilanteen vaikeaksi
oppimisen kannalta.
Vuoden aikana koulutuspoliittinen vastaava kirjoitti eri aiheista JAMKOseen, sekä myöhemmin JAMKOn
jäsenkirjeeseen. Aiheet olivat edunvalvonnan sektorilla joko valtakunnallisesti tai paikallisesti ajankohtaisia
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asioita. Näitä oli esimerkiksi uusien opiskelusuunnitelmien toteutuksien vahvistuminen, ristiinopiskelu
Jyväskylässä, opiskelijoiden oikeudet ammattikorkeakoulussa sekä edunvalvonnan voitot koulukentällä.
2.3. Ohjaus
Kuluvana vuonna ohjaukseen kuuluivat suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden vertaistutorointi,
englanninkielisten tutkinto-opiskelijoiden degreetutorointi, saapuvien vaihto-opiskelijoiden
exchangetutorointi, monimuototutorointi sekä mentorointi.
Tutoreiden ja mentoreiden paidat tilattiin Multipainosta. Tutorteksti ja JAMKOn logo olivat keskellä paidan
etupuolella, jotta ne näkyisivät hyvin. Suunniteltiin myös, että JAMKille voisi tarjota mahdollisuutta
sponsoroida paitoja saamalla oman logonsa esim. paidan hihaan.
Tutorrekrytoinnin aikana 2020 tuli 195 hakemusta. Tutorhaku oli joulukuun puolivälistä tammikuun
puoliväliin asti. Tutoroinnin opintojaksolle haettiin vertais-, monimuoto-, exchange- ja degreetutoreita.
Joidenkin alojen tutortarpeet eivät täyttyneet ja exchangetutoreiden hakua pidennettiin yhdellä viikolla.
Hakuajan päättymisen jälkeen jouduttiin vielä etsimään parille alalle lisää tutoreita.
Mentoreiden rekrytointi toteutettiin kevään aikana ja heidät koulutettiin kesäkuussa. Tällöin
mahdollistettiin mentoreiden valmius toimia tutoreiden ja muiden opiskelijoiden apuna orientaatioviikosta
lähtien. Toimikausi mentoreilla on keväälle 2021. Uskomme kuitenkin, että muutama jatkaa myös
seuraavalle toimikaudelle, kuten kaksi viime vuoden mentoriakin jatkoivat tälle kaudelle.
Kuluneena vuonna tehtiin yhteistyötä myös KAJ-tutorvastaavien kanssa. Yhteydenpito ei ollut aktiivista,
mutta tarvittaessa tapaamisia pidettiin kyllä. Saimme palautetta, että heille tulisi jakaa samat tiedotteet
kuin tutoreillekin.
Tutorit toimivat aktiivisesti orientaatioviikolla uusien opiskelijoiden perehdytyksessä omien tutkintoohjelmiensa aikataulujen mukaisesti. Tänä vuonna sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoiden
orientaatioviikot onnistuivat sujuvasti eikä asioiden kanssa ollut niin paljoa sekaannuksia.
Tutorit pääsivät myös osallistumaan tutkinto-opiskelijoiden suuntautumiseen liittyvään suunnitteluun ja
valmisteluun yhdessä tutoropettajien kanssa. Luennot pidettiin hybridinä. Vaihto-opiskelijoille
suuntautuminen järjestettiin verkossa ja kansainvälinen toimisto hoiti niihin liittyvät asiat.
Kaikilta kansainvälisiltä tuutoreilta kerättiin palautetta. Palautteen perusteella on osoittautunut, että asiat
menivät pääosin hyvin.
Tietovirta oli toimivaa ja tasaista. Tutoreille ja tutoropettajille koulutettiin etukäteen digitaalisen viestinnän
käyttö. Tutoreille tarjottiin mahdollisuus tapaamiselle, jossa oli mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa.
Tursajaistyöryhmä teki valmistelut ajoissa ja oli valmiina toteuttamaan tapahtuman 16.9.2020, mutta
tapahtuma jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Tursajaisten päävastuu oli vertaistutorvastaavalla.
Tursajaistyöryhmässä jäseninä olivat muut tutorvastaavat, varapuheenjohtaja, yhteistyövastaava sekä
molemmat tapahtumavastaavat, joista toinen toimi tursajaisten koordinaattorina. Ensimmäistä kertaa
työryhmässä ollut koordinaattori oli haastava rooli, se ei ottanut paikkaansa aiemmin suunnitellulla tavalla
ja työtehtävien jakaminen vastuuhenkilön ja koordinaattorin välillä oli vaikeaa. Seuraavalle vuodelle
työryhmää on tarkoitus taas uudistaa ja tästä tehtiin myös toimintasuunnitelmakirjaus. Vastuuhenkilö
kokosi yhteen kaikki työryhmän dokumentoinnit ja kouluttaa uuden työryhmän vasta ensi vuonna.
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Keväällä 2019 koulutettuja tutoreita ei voitu palkita keväällä 2020 perinteisellä risteilyllä koronan vuoksi.
Syksylle suunniteltiin aktiviteettipäivää, mutta senkään järjestäminen ei lopulta onnistunut. Heidät palkittiin
joulukuussa tarjoamalla mahdollisuus käydä ruokailemassa Revolutionissa.
2.3.1. Vertaistutorointi
Uudet vertaistutorit haastateltiin ryhmissä ja valittiin tammi-helmikuussa. Vertaistutoreita koulutettiin
vajaa 100. Koulutukset järjestettiin helmi-maaliskuussa kolmen viikon ajan iltaluentoina. Kaikki iltaluennot
järjestettiin läsnä ja niistä saatiin hyvää palautetta. Koulutuksia suunnitellessa pyrittiin tekemään
koulutuksista mielekkäämpiä ja osallistavampia, jotteivat ne tunnu liian puuduttavilta kokonaisuuksilta.
Koulutuksien lisäksi oli suunniteltuna tutorleirit, jotka jouduttiin kuitenkin perumaan koronapandemian
pahentuessa. Leirille suunnitellut sisällöt ja materiaalit jaettiin pienemmiksi osiksi joko itse opiskeltavaksi
tai iltaluentoihin. Isoimpana etuna leireillä on sekä oman että muiden alojen tutoreiden kanssa
ryhmäytyminen, mitä ei tänä vuonna päässyt tapahtumaan.
Tutorit toimivat vertaisina, vanhempina opiskelijoina uusille opiskelijoille ja pitivät n. 10 henkilön ryhmille
syksyn aikana pienryhmätapaamisia. JAMKOn vertaistutorvastaava piti tapaamisia tutoreiden kanssa pitkin
vuotta. Keväälle suunnitellut tutoreiden palkitsemista kehittävät liikunta- ja tortillaillat korvattiin etänä
tapahtuviin “Stella päivystää”-tapaamisiin. Syksyllä vertaistutorvastaava ja ohjauksen ja hyvinvoinnin
asiantuntija järjestivät kertausharjoitukset ennen orientaatioviikkoa. Tutorit tavattiin aloittain myös ennen
syyslomaa (osa etänä, osa läsnä paikalla). Tutoreiden arvostamista haluttiin nostaa esille myös varaamalla
Opinkiveltä saunailta kiitokseksi orientaatioviikosta. Pandemian kuitenkin edelleen jyllätessä sekin
jouduttiin perumaan. Ennen joulua järjestettiin vielä viimeinen tutormiitti etämuodossa ja
pikkujouluhengessä.
Tutorit ovat voineet toimia myös tiimeissä: media, tapahtuma tai hyvinvointi. Tiimejä ovat vetäneet
JAMKOn hallituksen varapuheenjohtaja, tapahtumavastaavat ja hyvinvointivastaava. Tiimit ovat toimineet
pääsääntöisesti hyvin, mutta erityisesti tapahtumatiimillä on tekeminen jäänyt vähemmälle tapahtumien
peruuntumisen takia.
Vuonna 2019 tutoroinnin aloittaneet eli keväällä 2020 valmistuville tutoreille suunniteltiin “tehtävälista”,
jonka avulla he saisivat tuntinsa täyteen. Useilla tutoreilla tutortuntien täyttyminen oli hankalaa, mutta
osasimme olla joustavia ja ymmärtäväisiä kaikille vaikeassa tilanteessa.
2.3.2. Monimuototutorointi
Tammi-helmikuun aikana suoritettiin uusien monimuototutoreiden haku, haastattelut ja valinnat. Uusia
monimuototutoreita valittiin 17. Tutoreiden kouluttaminen tapahtui kevään aikana.
Osa monimuotojen koulutuksista (opintojakson toteutus, tutorpassin täyttäminen) toteuttiin kokonaan
opetusvideoina, jotka lisättiin optima-työtilaan katseltaviksi. Tutoreiden tuli katsoa koulutusvideo ja
kirjoittaa tavalliseen tapaan tutorpassiin merkintä suoritetusta oppimiskokemuksesta. Videot mahdollisti
opiskelun heille parhaaseen mahdolliseen aikaan. Aiemmista vuosista poiketen, intensiivipäivä toteuttiin
Zoomin välityksellä.
Tutoreiden kanssa pidettiin syksyllä kaksi etätapaamista ja joulukuussa pidettiin viimeinen, ennen kuin he
siirtyivät joululomille. Tapaamisissa keskusteltiin, mitä tutoreille kuuluu sekä jaettiin ajankohtaista
informaatiota. Heillä oli myös mahdollisuus antaa suoraa palautetta JAMKOlle. Tutorpassit toimivat myös
hyvänä palautteen lähteenä, sillä tutorit ovat ohjeistettu jakamaan palautetta, jotta voimme kehittää omaa
toimintaa tai viedä viestiä eteenpäin.
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Tänä vuonna kommunikointikanavina käytettiin monimuototutoreiden omaa WhatsApp-ryhmää sekä
Optimaa.
Ensi vuonna tulee huomioida entistä paremmin ennakointia aikataulujen ilmoittamisessa
monimuototutoreille. Osa kokee, että tiedon olisi hyvä tulla 3 viikkoa ennakkoon, jolloin he voivat reagoida
esimerkiksi muuttuviin työaikoihin.
2.3.3. Exchange- ja Degreetutorointi
Keväällä 2020 rekrytoitiin sekä koulutettiin 28 degreetutoria. Degreetutoreiden lisäksi koulutettiin 16
exchangetutoria.
Degree- ja exchangetutoreille järjestettiin viime vuodesta poiketen koulutukset erillään, sillä
yhteiskoulutukset olivat saaneet huonoa palautetta teemojen eroavaisuuksien vuoksi. Ensimmäiset luennot
ehdittiin järjestää Rajakadun kampuksella, mutta seuraavat koulutuskerrat jouduttiin järjestämään verkossa
koronatilanteen pahentumisen vuoksi. Luentomateriaaleja päivitettiin verkko-oppimisympäristöön
sopivaksi.
Meillä oli myös kaksi erillistä tapaamista elokuun alussa yhdessä JAMK:in kansainvälisen toimiston kanssa,
jossa valmistelimme degree- ja exchangetutoreita orientaatioviikkoa varten. He myös kertoivat
kansainvälisille opiskelijoille turvallisuustoimenpiteistä JAMKissa ja Jyväskylässä. Syyslukukaudella meillä oli
6 tutortapaamista hybriditoteutuksella. Kutakin koulutusalaa varten järjestettiin tapaaminen, jotta
pystyimme huolehtimaan rajoituksien noudattamisesta. Meillä oli myös ylimääräinen Zoom-tapaaminen
joulukuussa, jossa esiteltiin uudet vastuuhenkilöt ja kerrottiin seuraavan vuoden työtehtävistä.
Keväällä Suomeen tuli noin 150 vaihto-opiskelijaa. Saapumiset menivät suunnitellusti ja tutorit käyttivät
JAMKin autoa noutoja varten yhden viikon ajan tammikuun puolivälissä. Orientaatiopäivät pidettiin viikoilla
1 ja 5. Syksyllä vain 100 JAMKin vaihto-opiskelijaa pystyi saapumaan Suomeen, koska koronavirus rajoitti
saapumisia ja määrää kuinka paljon heitä voidaan ottaa vastaan. Näiden opiskelijoiden saapumiset menivät
kuitenkin hyvin ja tutorit käyttivät JAMKin autoa viikolla 34 noutojen sujuvoittamiseksi. Orientaatiopäivät
järjestettiin verkossa, koska kaikkien saapuneiden opiskelijoiden oli pysyttävä kaksi viikkoa omaehtoisessa
karanteenissa.
Kevään jälkeen Survival kit-palvelu poistui JAMKOn vaihto-opiskelijoille tarjoamien palvelujen luettelosta.
Keväällä niitä tarjottiin noin 100 opiskelijalle. Joulukuussa Survival kitit ja tarvikkeet annettiin KOASille,
lahjoitettiin seurakunnalle tai kierrätettiin.
Finnish Experience Week (FEW) on uusi tapahtuma vaihto- ja kansainvälisille opiskelijoille. Se järjestetään
kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin. Tapahtumien tavoitteena on auttaa kv-opiskelijoita opiskelijoita
tutustumaan Suomen ja Jyväskylän kulttuuriin. Ensimmäisellä kerralla FEW sisälsi kokkauskurssin,
pesäpallokurssin, päiväreissun mökille, suomalaisen musiikin konsertin ja museovierailuja. Tutorit saivat
tutortunteja työskennellessään tapahtumissa. FEW'tä järjesti oma työryhmä, jossa päävastuu oli kvtutorvastaavalla ja jäseninä oli muut tutorvastaavat, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yhteistyövastaava
sekä tapahtumavastaavat. Työryhmän huomattiin olevan liian suuri ja koostuvan liikaa hallituslaisista.
Seuraavalle vuodelle kehitysideoina annettiin, että tutorit osallistuvat myös viikon suunnitteluun, eikä vain
toteutukseen ja hallituslaisia työryhmässä olisi huomattavasti vähemmän.
Maksettu vaihto-ohjelma Study Abroad Program alkoi vuonna 2019. Se ei kuulu kansainvälisen toimiston
toiminnan piiriin ja siinä opiskeleville opiskelijoille JAMKO ei ole tarjonnut tutoreita ainakaan tähän asti.
JAMKO on kuitenkin yrittänyt saada muiden tutorien joukosta heillekin tutoreita. Kevätlukukaudella kaksi
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tutoria ohjasi noin 25 opiskelijaa tästä ohjelmasta ja syksyllä kaksi tutoria ohjasi noin 40 opiskelijaa tästä
ohjelmasta. Kevätlukukaudelle 2021 on palkattu 9 tutoria työskentelemään 120 opiskelijan kanssa tästä
ohjelmasta.
2.3.4. Mentorointi
Mentoroinnin opintojaksoon saimme keväällä kolme uutta mentoria ja aikaisemmista mentoreista kaksi
jatkoi uudelle kaudelle. Uudet mentorit rekrytoitiin huhtikuussa ja koulutettiin kesäkuussa. Oppilaitospappi
Johanna Tikkanen osallistui koulutuksiin kertomalla opiskelijan kohtaamisesta sekä kuuntelemisen taidosta.
Koulutusten jälkeen mentorit osallistuivat mentortapaamisiin, joissa on käyty mentortoiminnan
kehityskohteita sekä mahdollisia ratkaisuja. Suurin kehitettävä kohde oli mentoroinnin näkyvyyden ja
tunnettuuden kasvattaminen, mutta näistä tavoitteissa ei päästy niin pitkälle kun haluttiin. Ideana oli esim.
ständeillä enemmän, osallistua tapahtumiin ja tehdä muita tempauksia, mutta nämä on koronan takia
jäänyt toteuttamatta. Muutama mentori on osallistunut keskusteluihin JAMKOn discord -kanavalla.
Syksyllä mentoreille otettiin käyttöön oma yhteinen sähköpostiosoite, jonka kautta opiskelija tai JAMKin
henkilökunnan jäsen voi ottaa yhteyttä kaikkiin mentoreihin. Tämän avulla pyritään madaltamaan
opiskelijan kynnystä ottaa yhteyttä pienissäkin asioissa, kun ei tarvitse valita tiettyä henkilöä, jolle laittaa
viestiä. Oma sähköpostiosoite mahdollistaa myös mentoreiden kutsumisen erilaisiin tapahtumiin tai muihin
tempauksiin helposti - toivomme myös tällaisen toiminnan yleistyvän JAMKin suunnalta. Mentorit saivat
koulutuksen sähköpostin käyttöön videomuodossa joulukuun 2020 lopussa.
Virallisia opiskelijan ohjauksia (kertoja, joista kerrotaan mentorpassiin) on tiedossa yksi. Muuten
mentortoimintaa on tapahtunut myös erilaisten käytäväkeskustelujen muodossa.
2.4. Vapaa-aika
2.4.1. Tapahtumat ja vapaa-aika
Tapahtumat- ja vapaa-aika -sektori (Taavit) järjestävät monipuolisia ja kansainvälisestikin helposti
lähestyttäviä tapahtumia. Kuluneen vuoden aikana kaikille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia
järjestettiin useita, joista keväällä kerettiin livenä järjestää IceBra-bileet, kaksi pubivisaa ja kaksi
ruokatapahtumaa. Keväällä järjestettiin rajoitusten antamisen jälkeen myös useita etätapahtumia erilaisten
visailujen ja muiden pelien muodossa erityisesti JAMKOn uudella Discord-kanavalla. Syksyllä kerettiin
järjestämään yksi ruokatapahtuma ja ulkotapahatuma Kick-Off, ennen kun rajoitukset taas kiristyivät.
Syksyllä perinteisiä tapahtumia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etätoteutuksella tai niiden tilalle
keksittiin esim. erilaisia tempauksia. Taavit järjestivät vuoden aikana myös kaksi pääsääntöisesti
kansainvälisille opiskelijoille suunnattua päivätapahtumaa, uudelleen nimetyn Laajavuoripäivän eli What
The Finlandin (WTF) keväällä ja Beach Picnicin syksyllä.
Omien tapahtumien lisäksi Taavit olivat mukana vuosijuhlatyöryhmässä, tursajaistyöryhmässä (toinen
koordinaattorina) sekä auttoivat muiden hallituslaisten järjestämissä tapahtumissa, kuten välitunneissa.
IceBra, WTF'n jatkot, pubivisat ja ruokatapahtumat järjestettiin yhteistyökumppani Keskimaan tiloissa: Bra,
Freetime, Revolution ja VENN. Keskimaa sulki yökerhonsa maaliskuussa, eikä avannut niitä koko vuonna
koronapandemian takia.
IceBrahan myytiin lippuja myös ennakkoon Kide.Appissa ja ainoaksi isommaksi biletapahtumaksi vaikeana
vuonna jäänyt tapahtuma keräsi reilut 200 osallistujaa. Kevään toinen biletapahtuma, uusi konsepti
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JAMKOPommi, jouduttiin perumaan. Muita biletapahtumia ei edes suunniteltu syksylle
yhteistyökumppanin yökerhojen ollessa kiinni.
Kansainvälisille opiskelijoille suunnatuissa lukukausien aloitustapahtumissa What The Finlandissa ja Beach
Picnicissä keskityttiin viemään opiskelijat ulos nauttimaan. What The Finland järjestettiin Laajavuoressa ja
siellä opiskelijat pääsivät rakentamaan lumiukkoja ja pelaamaan tutoreiden keksimiä pelejä, käymään
savusaunassa ja tapahtuman jälkeen myös juhlimaan Freetimeen. Itse tapahtumaan osallistui kaksi
bussillista ihmisiä, mutta jatkoille vain kymmeniä. Beach Picnic järjestettiin Tuomiojärven rannalla ja siellä
oli mahdollisuus ottaa rennosti, pelata pelejä kuten mölkkyä ja tikanheittoa tai käydä uimassa.
Tapahtumaan osallistui noin 150 opiskelijaa. Molemmissa tapahtumissa toimi sponsorina JAMKin kvtoimisto. Päivätapahtumat olivat perinteiseen tapaan melko suosittuja.
Kick-Off järjestettiin tänä vuonna ilman jatkoja vain piknikin ja sisävesiristeilyn muodossa. Piknik keräsi
osallistujia useita satoja pitkin iltapäivää ja sinne osallistui myös koulutusalajärjestöjä sekä muita
yhteistyökumppaneita järjestämään toimintaa. Piknikillä ohjelmassa oli edustajistovaalikuulutus sekä
perinteinen KAJ-ralli, jossa koulutusalajärjestöt ja JAMKO kilpailevat itse rakentamillaan kulkuvälineillä.
Sisävesiristeily on aina ollut suosittu ja myytiin taas loppuun. Paikkoja jouduimme rajoittamaan risteilylle
vain puoleen, eli osallistujia oli 99. Kick-off on kokonaisuudessaan toimiva tapahtuma ja tänä vuonna kun
Tursajaisia ei järjestetty, se oli myös JAMKOn suurin tapahtuma kävijämäärällisesti.
Perinteisiä marraskuun pikkujouluja emme pystyneet järjestämään kuluneena vuonna, mutta sen sijaan
järjestimme pienen tempauksen JAMKOn nettisivuille. Tempaukseen osallistuvien tehtävänä oli etsiä
nettisivuille piilotettuja lumihiutaleita ja lähettää tiedot järjestäjille. Tempaus otettiin yllättävän hyvin
vasyaan ja 36 henkilöä osallistui tempaukseen. Tempaukseen osallistuvien kesken arvottiin pieni palkinto.
Jälki-istuntoja JAMKO järjesti kevään aikana livenä kaksi sekä yhden etänä. Etätapahtuma toteutettiin
Kahootilla ja se streamattiin Twitch-palvelun avulla. Syksyllä ei pidetty visailuja lainkaan livenä, sillä
tapahtumapaikkana toimiva Freetime oli suljettuna ja linjasimme itse, että muissakaan tiloissa tule järjestää
tapahtumia. Etävisailuja järjestettiin kuitenkin kolme ja ne kaikki toteutettiin Kahootilla ja streamattiin
Twitchissä. Yksi kerta saatiin onnistumaan myös Haluatko miljonääriksi -tyylillä, eli kierroksen voittaja pääsi
yksilökisaan ja pystyi voittamaan itselleen palkintoja sijoituksesta riippuen.
Eat Out -iltoja eli ruokatapahtumia järjestettiin kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Tapahtumissa sai
normaaleista opiskelija-alennuksista poikkeavia alennuksia JAMKOn jäsenkortilla. Kevään Eat Out -illoissa
ohjelmissa oli viinijooga VENNissä ja bingo Revolutionissa, syksyn Eat Out -illassa pelattiin taas bingoa
Revolutionissa. Nämä keräsivät jokaiselle kerralle helposti 30 henkeä.
Tapahtumavastaavilla oli apunaan edellisvuodesta tuttuun tapaan tapahtumatiimi. Kevään tiimillä loppui
tekeminen hieman kesken tapahtumien perutessa eikä kiitosiltaa saatu koko vuonna pidettyä. Tiimirekryssä
kiinnostuneita oli onneksi runsaasti tilanteesta huolimatta ja päästiin valitsemaan mieleinen tiimi. Tiimiin
valittiin 12 henkilöä, joka oli muutama vähemmän kuin edellisessä. Uutta tiimiä ryhmäytettiin
poikkeuksellisin tavoin etänä. Molemmista tiimeistä oli suuri apu tapahtumien suunnittelussa sekä
toteutuksessa.
Vuosijuhlat toteutettiin etätilaisuutena 3.12. Zoomissa. Ohjelmassa oli Rehtorin pitämä juhlapuhe,
hallituksen puheenjohtajan tervehdys, ansiomerkkien ja kultaisten kumppaneiden jakaminen sekä vieraiden
onnittelut. Tunnelmaa keventämässä oli lyhyt tutustumisleikki. Virallisen ohjelman jälkeen oli lyhyt Kahootvisa JAMKOn historiasta ja vapaata hengailua. Vuosijuhlatyöryhmän toimintaa koordinoi ensimmäistä
kertaa juhlavuoden kunniaksi JAMKOsta ulkopuolinen henkilö Laura Autio, jolle maksettiin työstä palkkio.
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Koordinaattorin rooli varsinkin näin poikkeusvuotena ei kuitenkaan herättänyt kovin suurta halukkuutta
ottaa koordinaattoria toiste vaikeasti jaettavien työtehtävien vuoksi.
Kokonaisuudessaan tapahtumavuosi oli vaikea koronatilanteen vuoksi, mutta se myös haastoi kehittämään
uusia konsepteja ja toteutustapoja jo olemassa oleville tapahtumille.
2.4.2. Hyvinvointi
Hyvinvointivastaava aloitti toimintansa suoraan Snowdayn suunnittelun kanssa. Tapahtumapaikaksi valittiin
Rajakadun piha-alue (pääovien edessä oleva piha-alue) aikaisemman vuoden positiivisen palautteen,
budjetin ja sillä hetkellä olleiden resurssien takia. Tällä kertaa tapahtumaan saatiin kaikki oleellinen, mitä
talvipäivästä voikin olettaa eli lunta ja tunnelmaa. Tapahtumassa silti huomattiin, että konsepti kaipaa
uudistusta, sillä se ei suoranaisesti tarjonnut mitään uutta kävijöille, joita olikin hyvin vähäisesti. Konsepti
ei myöskään palvele muuttuvaa JAMKOa taikka yhteistyötahoja, jotka tapahtumaa olivat mukana
tuottamassa. Ensi vuodelle onkin annettu ajatuksia selvitystyöstä, kuinka tapahtumaa voisi kehittää
saavutettavammaksi sekä houkuttelevammaksi. Kehittämiseen voi vaikuttaa myös nykyinen koronatilanne.
Hyvinvointitiimi oli tänäkin vuonna auttamassa tapahtumien järjestämisessä. Kevään tiimi ei ollut enää niin
aktiivinen loppua kohden, mutta uuden tiimin rekrytointi toimi hyvin. Rekryyn saatiin useita potentiaalisia
ja tosi hyviä hakijoita. Tiimi pystyttiin myös perehdyttämään onneksi heti valintojen jälkeen. Tiimiläisten
vastuita kasvatettiin niin, että hyvinvointitapahtumat jaettiin tiimiläisille järjestettäväksi ja heistä tuli
näiden yksittäisten tapahtumien “tapahtumavastaavia”. Tämä toimi todella hyvin ja se myös osallistutti
tiimin jäseniä enemmän toimintaan. Valitettavasti koronarajoitteet silti vaikuttivat tapahtumien
järjestämiseen ja tiimiin, sillä paljoa ei pystytty tarjoamaan. Ennen rajoituksia kerkesimme nähdä tiimin
kanssa etänä ja livenä pari kertaa. Hyvinvointivastaava ohjeisti ja neuvoi jokaisen tapahtuman
vastuuhenkilöä tapahtuman kulusta sekä auttoi markkinoinnissa, materiaaleissa ja ideoinnissa.
Tällä kertaa vuoden aikana ei järjestetty Ladun majaa koronan ja tapahtuman vähenevien kävijämäärien
vuoksi. Liikunta-approjen järjestämiseen osallistuttiin rekrytoimalla koordinaattori yhdessä JYYn kanssa.
Liikunta-approja kerettiin suunnitella aina lajikokeiluista lipunmyynteihin ja haalarimerkitkin kerettiin tilata,
mutta tapahtuma jouduttiin perumaan koronan takia.
Keväällä järjestettiin hyvinvointitempaus, jossa jaettiin 1000 ilmaista lounasta JAMKOn jäsenille. Tempaus
toteutettiin yhdessä opiskelijaravintolaketju Semman kanssa, jonka työntekijät toimivat ruoan jakajina.
JAMKO Cafen juomatoimittaja Sinebrychoff tarjosi opiskelijoille ilmaisia virvoitusjuomia ruoan yhteydeteen.
Kaikki ruoat jaettiin loppuun noin kolmessa viikossa. Palaute oli todella hyvää ja tempauksella saatiin paljon
medianäkyvyyttä.
Hyvinvointiviikko järjestettiin palveluprosessitiimin kanssa yhteistyössä. Yhteistyövastaava neuvotteli
viikolle muutaman yrityksen kanssa jäsenistölle erikoisalennuksia. Viikolla toteutettiin myös
hyvinvointiteemainen somearvonta, jaettiin opintopapin sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan video
aktiivisesta kuuntelusta ja kannustettiin osallistumaan viikolla olleeseen jälki-istuntoon. Lisäksi tuotiin esille
HyPe-tiimiä ja maailman mielenterveyspäivää somejulkaisuilla. Viikon suunnittelu alkoi myöhässä, mikä
vaikutti erityisesti sen tavoittavuuteen sekä ohjelmaan, mutta tapahtuman sisältö koettiin järjestäjien
toimesta onnistuneeksi. Ensi vuonna suunnittelu kannattaa aloittaa heti syksyn alussa ja hyödyntää jo
tulleita ajatuksia tältä vuodelta työn helpottamiseksi.
Syksyn aikana testattiin uutta tapahtumakonseptia nimeltä Ruskaretki. Alkuperäisissä suunnitelmissa
retken aikana oli tarkoitus mennä busseilla Konneveden kansallispuistoon, jossa olisi patikoitu, syöty sekä
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joidenkin kohdalla yövytty. Bussit kerettiin jo varata, mutta suunnitelmat jouduttiin muuttamaan koronan
vuoksi. Tilalle järjestettiin pienemmän ihmismäärän (20hlö) lajikokeilu Tavinsulan kanssa, missä käytiin
melomassa. Tapahtuma oli JAMKOn jäsenille puolet halvempi kuin ei-jäsenille (5€ jäsen, 10€ ei-jäsen).
Tämä oli yksi askeleista, jolla alettiin tuoda lisäarvoa JAMKOn jäsenyydelle. Tapahtumaan myytiin lippuja
Kide.Appissa ja se myytiin loppuun hetkessä, mikä osoitti lajikokeilujen kiinnostavuuden ja niiden arvon.
Lajikokeiluista jäi tämän kautta hyvä fiilis ja niiden olisikin tarkoitus korvata Välituntien nykyinen konsepti.
Välitunnit säilyivät hyvinvointivastaavan järjestettävänä. Keväällä pidettiin kaksi Välituntia (tortillailta ja
CS:GO-turnaus) ja syksyllä kaksi (Kahoot sekä CS:GO-turnaus). Keväällä yksi Välitunti korvattiin pandemian
vuoksi Discord-viikoilla, missä pelailtiin erilaisia pelejä palkinnoilla JAMKON Discordissa. CS:GO-turnaukset
olivat selvästi suosituituimpia etätapahtumiamme koko vuonna niin kävijämäärien sekä palautteen
pohjalta. Kevään tortillailtaan osallistui myös lähes 70 henkeä, mikä on enemmän kuin edellisvuoden
välitunteihin yhteensä osallistui.
Perinteistä ja erittäin suosittua Halloween Hangouttia ei voitu pitää syksyllä, mutta sen tilalle keksittiin
pienimuotoinen Halloween teemainen some-arvonta ja pelattiin kauhupelejä halukkaiden kanssa. Discordin
pelihetki ei kerännyt kuin muutaman henkilön mukaan. Viimeinen Välitunti jouduttiin perumaan syksyn
loppupuolelta kokonaan vallitsevan tilanteen takia.
Hyvinvointivastaava fasilitoi sekä järjesti viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntijan kanssa useita
häirintäyhdyshenkilötapaamisia koulutusalajärjestöjen kanssa. Tapaamisten tarkoituksena oli yhtenäistää
sekä vakiinnuttaa häirintäyhdyshenkilötoimintaa JAMKin opiskelijajärjestöjen välillä. Tapaamisten
seurauksena tulevalle vuodelle tullaan tuottamaan häirintäyhdyshenkilöperehdytys SAMOKin kanssa
tuleville toimijoille. Yhdyshenkilöille luotiin myös Whatsapp-ryhmä kommunikointia varten.
Hyvinvointivastaava sekä sosiaalipoliittinen vastaava tekivät tiivistä yhteistyötä YTHS:n viestinnän ja
perehtymisen yhteydessä. He pitivät mm. muulle hallitukselle kaksi YTHS-koulutusta ja kirjoittivat asiasta
myös jäsenkirjeessä.
Hyvinvointivastaava osallistui ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa Opiskelijoiden Liikuntaliitto
OLL:n liittokokouksen materiaalien kommentointiin ja itse liittokokoukseen, joka järjestettiin marraskuussa,
mutta tällä kertaa etänä. Lisäksi Hyvinvointivastaava on osallistunut HyPe- tiimin tapaamisiin ja osallistunut
Aktiivinen kampus -hankkeen kokouksiin.
2.4.3. Yhteistyövastaava
Uusiksi yhteistyökumppaneiksi JAMKOlle saatiin Saunalautta.fi, Victory Point sekä JAMKin Game Pit Pro.
Heidän palveluista saa nykyään JAMKOn jäsenkortilla alennusta ja heidän tiloissaan on myös mahdollista
järjestää esim. tapahtumia tai koulutustilaisuuksia alennetuilla hinnoilla. Tämän lisäksi
yhteistyösopimusneuvotteluita käynnisteltiin myös muiden potentiaalisten kumppanien kanssa ja näitä
jatketaan vielä vuodenvaihteen jälkeen.
Yhteistyövastaavan vastuulla olivat ensimmäistä kertaa TimeTravelsin kanssa järjestettävät matkat
Pietariin, Lofooteille ja Saariselälle. Pandemian takia yksi matka pystyttiin järjestämään Saariselälle
helmikuussa, mutta muut jouduttiin perumaan loppuvuodelta.
Uutena tapahtumana järjestettiin syksyllä “Opiskelijan Seppä” yhteistyössä kauppakeskus Sepän kanssa.
Tapahtuman aikana JAMKOn kortilla sai ostoksista alennuksia kauppakeskuksen liikkeistä. Alunperin
suunnitelmissa oli mm. info-ständejä aloittaville opiskelijoille sekä kuvasuunnistusta kauppakeskuksessa.
Näistä suunnitelmista jouduttiin kuitenkin luopumaan koronan tuomien suositusten takia ja tapahtuman
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luonne muuttui enemmän tarjous painotteiseksi. Tapahtumasta saimme hyvää palautetta
yhteyshenkilöltämme Veera Rytköseltä ja tavoitteena on toteuttaa tapahtuma hieman monipuolisemmin
myös ensi vuonna.
Kuukausittain JAMKOn Instagramissa julkaistavaa ”Etutärppi”-osiota kehitettiin edelleen yhteistyössä jäsenja kassapalvelujen asiantuntijan kanssa. Tämän lisäksi jäsenyyden etuja nostettiin esille myös syksyllä
julkaisunsa aloittaneessa JAMKOn jäsenkirjeessä. Esitellyt edut kerättiin omilta yhteistyökumppaneilta sekä
Slicen uutiskirjeestä ja CityShopparista.
Yhteistyövastaava kilpailutti syksyn 2020 JAMKOn jäsenlahjaksi logollisen tiskiharjan sekä JAMKOn 20vuotisen taipaleen kunniaksi oli mukana kehittämässä JAMKOlle nimikkokahvin. Juhlakahvi toteutettiin
yhteistyössä Jyväskyläläisen Paahtimon Pavun kanssa ja sitä on tarkoitus hyödyntää esim. yrityslahjana.
Vaikkei livetapahtumia pystytty kuluneena vuonna järjestämään, ehti yhteistyövastaava kartoittamaan
yhteistyömahdollisuuksia Tursajaisia varten. Tursajaisten yhteistyökumppaneiksi olivat ehtineet lupautua jo
Karnevaalikauppa Aprilli ja Jyväskeskuksen McDonald’s. Neuvottelut olivat loppusuoralla myös Jyväskylän
Burger Kingin kanssa ennen tietoa tapahtuman peruuntumisesta. Hyvinvointiviikolle kuitenkin neuvoteltiin
alenniksia JAMKOn jäsenille Hieroja Inari Hiltusen, Mandala talon suolahuoneen palveluista sekä
vegaaniravintola Beans&Moren ruuista.

3

JÄRJESTÖPOLITIIKKA

3.1 Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
JAMKO osallistui vuoden 2020 aikana Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n tapahtumiin ja toiminnan
ohjaamiseen. Tammikuussa järjestettyyn Lähtölaukaus -seminaariristeilyyn osallistui lähes koko hallitus,
edustajiston puheenjohtajisto sekä henkilöstö. Kuluvana vuonna puheenjohtaja edusti PJ/TJ-tapaamisissa
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. JAMKOn sisäisesti tarkasteltiin SAMOKin seminaarien ja tapahtumien
aiheita sekä päätettiin osallistujista seminaarien sisältöjen pohjalta. Liitto tarjosi tänä vuonna paljon
etäosallistumismahdollisuuksia mm. YTHSn laajentumiseen liittyviin tapahtumiin. JAMKOn henkilöstöä
osallistui aktiivisesti etätoteutuksena tarjottuihin kevään ja syksyn henkilöstöpäiviin. JAMKO osallistui myös
syksyllä pidettyyn SAMOKin sääntömääräisen liittokokoukseen, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa
etätoteutuksena. Hallitus varasi itselleen mökin, jotta pystyi kunnolla keskittymään liittokokoukseen.
Kokoukseen osallistuivat äänivaltaisia edustajina Antti Paunonen, Kiia Pöyhönen, Stella Palassalo, Teemu
Heikkilä, Janita Hietala ja Hannu Järvistö. Suurinta keskustelua aiheutti opiskelijakunta TUOn eroaminen
liitosta, opiskelijakuntien ja liiton tulevaisuuden rahoitus, opiskelijakunta METKAn esitys
sääntömuutoksesta ja jäsenmaksukatosta sekä YTHS valtuuskuntapaikkajaosta. SAMOKin hallituksen
varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021 valittiin Antti Paunonen.
SAMOKin toimintaa ohjattiin JAMKOssa edellisvuoden tapaan kirjoittamalla lausuntoja, kommentteja sekä
vuoden aikana järjestetyissä videoneuvotteluissa.
3.2 WWF ja OPKU+
JAMKO osallistui vuoden aikana myös lännen opiskelijakuntien yhteiseen WWF-yhteisön muutamiin
tapaamisiin ja koulutuksiin. Tänä vuonna SAMO ja VAMOK olivat vetovastuussa perinteisestä alkuvuoden
yhteisperehdytyksestä. Koulutus pidettiin Isokyrössä ja sinne osallistui hallituksen puheenjohtajisto. WWF
pohti yhdessä myös liittokokousmateriaaleja.
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JAMKO on myös osana pääkaupunkiseudun ja Turun opiskelijakuntien OPKU+ toimintaa, jossa JAMKO on
mukana yhteisten järjestelmien kehittämisen ja ohjausryhmän osalta. JAMKO kannatti toiminnan
muuttamista osuuskunnaksi.
3.3 Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL)
JAMKOn hyvinvointivastaava sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija osallistuivat vuoden 2020 aikana
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n sektoritapaamisiin, seminaareihin sekä kävi vaikuttamassa liiton tulevaan
toimintaan liittokokouksessa. OLL:n kummin kanssa tavattiin etänä yhdesti syksyn aikana ja viestiteltiin
pitkin vuotta. JAMKO lähetti OLL:n liittokokoukseen Eeva Visselin ja Pekka Mannermaan.
3.4 JAMKin koulutusalajärjestöt
Vuoden 2020 aikana KAJ-iltoja järjestettiin yksi. Se pidettiin syksyn alussa Koskenharjun kentällä kyykkää
pelaten. Paikalle ei valitettavasti päässyt kuin JIOn, Jammauksen ja JAMKOn edustusta, mutta mukavaa oli
silti. Tarkoituksena oli keväällä järjestää KAJ-sitsit JAMKOpommien yhteydessä, mutta sitsit jouduttiin
peruumaan pahentuneen koronaepidemian takia. Vuoden epävarmuuksien, nopeasti muuttuvien
rajoituksien takia ei onnistuttu järjestämään toista KAJ-iltaa, vaikka halua oli. Toivottavasti ensi vuonna on
parempi tilanne tai keksitään vaihtoehtoisia keinoja heti vuoden alusta.
Syksyllä perustettiin KAJ-yhteistyöryhmä, jossa hallituksen varapuheenjohtaja on fasilitaattorina.
Yhteistyöryhmän tarkoituksena on luoda kummiohjeistus ja yhteiset pelisäännöt järjestöjen välillä, sekä
huolehtia avoimesta kommunikoinnista. Syksyllä järjestettiin kolme tapaamista, mutta yhteistyöryhmässä
ei tällöin ollut vielä kuin JAMKOn, JIOn, MatkaRaTan ja Tarmon edustaja. Yksi tapaamiskerroista oli
workshop, jonka tarkoituksena oli tuoda KAJ-edustajien toiveita ja ajatuksia ilmi yhteistä kirjallista kummiohjeistusta varten.
JAMKO tilasi opiskelijahaalarit yhdessä KAJ-toimijoista kootun haalarityöryhmän kanssa. Haalareita tilattiin
n. 930 kappaletta. Haalarit toimittava firma oli opiskelijahaalarit.fi. Tänä vuonna yhdet haalarit olivat
hävinneet inventaarion ja haalareiden jakamisen välissä, mutta opiskelijahaalarit.fi toimitti ilmaiseksi
puuttuneen haalarin. Konkurssi teki lisätilauksen 5 haalarille, sillä vaihtarit olivat jääneet tiedon
ulkopuolelle, eivätkä olleet päässeet tilaamaan haalareita. Lisätilaus toimitettiin vasta joulukuussa.
Perinteisiä Haalarikastajaisia ei voitu pitää, mutta tilalle keksittiin Kastehaaste. Haasteeseen osallistuttiin
julkaisemalla tai lähettämällä itsestä video, jossa kastellaan jotenkin omat uudet haalarit. Haasteajan
lopussa striimattiin haalarivalan vannominen, johon osallistumista vaadittiin myös, jotta haasteeseen
osallistuminen hyväksyttiin. Haasteeseen osallistumisesta sai Kastettu-haalarimerkin ja tursaspassileiman,
sekä oli oikeutettu kisaan, jossa palkintona oli 200 euron Superlahjakortti.
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Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2020 - 31.12.2020
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Yritys: Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta - JAMKO

Y-tunnus:

2038383-8

Kotipaikka:

JYVÄSKYLÄ

Osoite: Rajakatu 35, 40200 JYVÄSKYLÄ

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
päättynyt.

Tilinpäätöksen toteutti:
1.Accounting - Pori Oy
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Tase
31.12.2020

31.12.2019

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Lainasaamiset

20 000,00

20 000,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 000,00

20 000,00

Myyntisaamiset

6 116,70

33 250,33

Muut saamiset

26 883,67

129 989,01

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

33 000,37

163 239,34

Saamiset yhteensä

53 000,37

183 239,34

249 868,00

129 256,52

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

302 868,37

312 495,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ

327 868,37

337 495,86

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat Vastaavat
Saamiset
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Rahat ja pankkisaamiset
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31.12.2020

31.12.2019

66 649,98

66 649,98

236 507,55

207 540,70

Tilikauden tulos

-12 022,89

28 966,85

Oma pääoma yhteensä

291 134,64

303 157,53

Ostovelat

7 851,16

10 838,06

Muut velat

4 057,57

3 630,14

Siirtovelat

24 825,00

19 870,13

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

36 733,73

34 338,33

36 733,73

34 338,33

327 868,37

337 495,86

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava
pääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Tuloslaskelma
01.01.2020 - 31.12.2020

01.01.2019 -31.12.2019

-224 108,70

-216 097,88

38 923,26

75 509,67

Varsinaisen toiminnan kulut

-263 031,96

-291 607,55

Henkilöstökulut

-174 437,42

-169 673,06

-88 594,56

-121 934,50

0,02

0,01

-224 108,70

-216 097,88

87 157,80

125 082,85

Varainhankinnan tuotot

132 028,00

159 431,67

Varainhankinnan kulut

-44 870,20

-34 348,82

-136 950,90

-91 015,03

-71,99

-18,12

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot

Muut kulut
Täsmäytyserot
Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta

Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot

0,00

0,02

-71,99

-18,14

-137 022,89

-91 033,15

125 000,00

120 000,00

-12 022,89

28 966,85

-12 022,89

28 966,85

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Yleisavustukset
Tilikauden tulos
Tilikauden (ylijäämä) alijäämä
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Yhdistys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun
mikroyrityssäännöstöä.

Henkilöstö
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 5 henkilöä.

Koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset
opiskelijakunnan toimintaan
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ry:n hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa
puhjenneen ja nopeasti laajentuneen virusepidemian vaikutuksia opiskelijakunnan markkinaympäristöön,
työntekijöihin ja liiketoimintaan. Virusepidemian seurauksena palvelujen kysyntä on heikentynyt olennaisesti
maaliskuusta 2020 lähtien.

Omistukset muissa yrityksissä
Yhtiön nimi ja kotipaikka
Jyväskylän opiskelijoiden
palvelut Oy, Jyväskylä

Omistusosuus (%)
100 %

Kirjanpitoarvo
25 000,00

Tilikauden tulos
2020
-10 974,60

Lainasaamiset Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy:ltä
Muut saamiset Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy:ltä

Oma pääoma
2020
-6 769,64

20 000,00
26 783,67
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Oman pääoman muutokset
31.12.2020

31.12.2019

66 649,98
66 649 98

66 649,98
66 649,98

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12

236 507,55
236 507,55

207 540,70
207 540,70

Tilikauden voitto (-tappio)

-12 022,89

28 966,85

Yhdistyspääoma 01.01
Yhdistyspääoma 31.12
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

___________________________________________ ___________________________________________
Hannu Järvistö

Stella Palassalo

Toiminnanjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

___________________________________________ ___________________________________________
Janita Hietala

Antti Härkönen

Hallituksen varapuheenjohtaja

___________________________________________ ___________________________________________
Tekla Hahl

Jere Hekkurainen

___________________________________________ ___________________________________________
Mea Tuominen

Miia Siemssen

___________________________________________ ___________________________________________
Antony Smal

Anna Zhuravleva

___________________________________________ ___________________________________________
Moona Taavitsainen

Siiri Ihalainen
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö

________________________________________________
Johanna Gråsten, KHT
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Päiväkirja
Pääkirja

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tositelajit ja säilyttämistapa
Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutositteet
ALV-laskelmat
Kausiveroilmoitukset
Liitetietotositteet

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Kirjanpito on toteutettu Procountor-ohjelmalla. Sähköiset tositteet ja tilinpäätösasiakirjat arkistoidaan
Procountor-ohjelmassa. Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa
arkistossa.
Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä
paperittomassa arkistossa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/71848325-9429-4bc8-8958-dcc49bbe13be
https://sign.visma.net/fi/document-check/6fa83f5b-bb90-4424-baca-bba6c5e69883

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 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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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 11 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 11 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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TILINPÄÄTÖS
Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy

Y-tunnus: 2079525-0

01.01.2020 - 31.12.2020

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti
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Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2020 - 31.12.2020
Sisällysluettelo
Tase .................................................................................................................................................................... 3
Tuloslaskelma ..................................................................................................................................................... 5
Tilinpäätöksen liitetiedot ..................................................................................................................................... 6
Tilinpäätöksen allekirjoitus .................................................................................................................................. 8
Tilinpäätösmerkintä............................................................................................................................................. 9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista ................................................................................................................10

Yritys: Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy

Y-tunnus:

2079525-0

Osoite: Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Kotipaikka:

Jyväskylä

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
päättynyt.

Tilinpäätöksen toteutti:
1.Accounting – Pori Oy
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Tase
31.12.2020

31.12.2019

1 501,10

1 876,38

1 501,10

1 876,38

100,00

100,00

100,00

100,00

1 601,10

1 976,38

1 749,98

3 767,88

1 749,98

3 767,88

Muut saamiset

0,00

2 178,73

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

0,00

2 178,73

Myyntisaamiset

18 589,24

18 504,01

Muut saamiset

2 807,50

219,44

Siirtosaamiset

3 502,00

936,26

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

24 898,74

19 659,71

Saamiset yhteensä

24 898,74

21 838,44

Rahat ja pankkisaamiset

14 085,45

131 532,62

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

40 734,17

157 138,94

VASTAAVAA YHTEENSÄ

42 335,27

159 115,32

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat Vastaavat
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset
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31.12.2020

31.12.2019

25 000,00

25 000,00

-20 795,04

-31 456,91

-10 974,60

10 661,87

-6 769,64

4 204,96

Pääomalainat

20 000,00

20 000,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

20 000,00

20 000,00

883,96

565,11

Muut velat

27 026,01

130 437,34

Siirtovelat

1 194,94

3 907,91

29 104,91

134 910,36

Vieras pääoma yhteensä

49 104,91

154 910,36

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

42 335,27

159 115,32

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava
pääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
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Tuloslaskelma
01.01.2020 - 31.12.2020

01.01.2019 -31.12.2019

49 212,87

112 930,83

-22 015,46

-58 084,89

-2 017,90

1 833,65

-339,45

0,00

-24 372,81

-56 251,24

Palkat ja palkkiot

-18 398,79

-27 229,16

Henkilösivukulut

-3 448,83

-4 742,19

Eläkekulut

-2 849,01

-4 143,06

-599,82

-599,13

-21 847,62

-31 971,35

Suunnitelman mukaiset poistot

-375,28

-469,10

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-375,28

-469,10

-13 581,20

-13 534,04

-10 964,04

10 705,10

0,00

0,46

-10,56

-43,69

-10,56

-43,23

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-10 974,60

10 661,87

Tilikauden voitto (tappio)

-10 974,60

10 661,87

Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut

Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien
sijoituksista
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Yritys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun
mikroyrityssäännöstöä.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti:
Koneet ja kalusto

20% menojäännöspoisto

Henkilöstö
Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 1 henkilö.

Koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset yrityksen
toimintaan
Jyväskylän Opiskelijoiden Palvelut Oy:n hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa puhjenneen ja nopeasti
laajentuneen virusepidemian vaikutuksia yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan.
Virusepidemian seurauksena erityisesti kahvilapalvelujen kysyntä on heikentynyt olennaisesti maaliskuusta
2020 lähtien.
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Oman pääoman muutokset
31.12.2020

31.12.2019

Osakepääoma 01.01
Osakepääoma 31.12

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

25 000,00

25 000,00

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12

-20 795,04
-20 795,04

-31 456,91
-31 456,91

Tilikauden voitto (-tappio)

-10 974,60

10 661,87

Vapaa oma pääoma yhteensä

-31 769,64

-20 795,04

-6 769,64

4 204,96

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Oman pääoman negatiivisuus on ilmoitettu kaupparekisteriin
13.3.2008.

Pääomalainat
Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko
Yhtiöllä on oman pääoman ehtoista lainaa 20.000,00 euroa. Velkaa pyritään lyhentämään 2.000,00 euroa
vuodessa. Lainan vuotuinen korko on 7%. Velan pääomaa saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä
osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen
mukaisen tappion määrän. Lisäksi pääomaa ja korkoa saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa tai
konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.
Kirjanpitoon kuluksi kirjaamaton pääomalainan korko ajalta 1.1.2012-31.12.2020 on 12 600,00 euroa.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi:
Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja tilinpäätöshetkellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei
jaeta ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulos/tappio -tilille.
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

___________________________________________ ___________________________________________
Hannu Järvistö

Janita Hietala

Toimitusjohtaja

___________________________________________ ___________________________________________
Taina Saarimaa

Teemu Heikkilä

___________________________________________ ___________________________________________
Antony Smal
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö

________________________________________________
Hermanni Syrjänen, HT
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Päiväkirja
Pääkirja

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tositelajit ja säilyttämistapa
Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutositteet
ALV-laskelmat
Kausiveroilmoitukset
Liitetietotositteet

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Kirjanpito on toteutettu Procountor-ohjelmalla. Sähköiset tositteet ja tilinpäätösasiakirjat arkistoidaan
Procountor-ohjelmassa. Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa
arkistossa.
Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä
paperittomassa arkistossa.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 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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Tilin päätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Jy"x[tes5å

Lq,3

L6L\

Paikkakunta, päiväys

KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö

b-L-,
HermanniSyrjänen, HT
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KPMG Oy Ab
lnnova 4

Lutakonaukio
401OO

Ti I i nta

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi
1

JWÄSKYLÄ

rkastuskertom us

Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n yhtiökokoukselle
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n (ytunnus 2079525-0) tilinpäätöksen tilikau1 .1 .-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

delta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tietyn seikan painottaminen - toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennalnen epävarmuus
Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen tuloksen esittämisen kohtaan, joka osoittaa, että yhtiölle kertyi
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta tappiota -10.974,60 euroa ja yhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi. Kuten liitetiedoissa kohdassa koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset yrityksen
toimintaan todetaan. Virusepidemian seurauksena erityisesti kahvilapalveluiden kysyntä on heikentynyt olennaisesti maaliskuusta 2020 lähtien. Nämä tapahtumat ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista
epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Tilinpäätöstä koskevat

ha llitu

ksen ja toimitusjohtajan velvollisu udet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisäätei-

set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheell isyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa

ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatill isen skeptisyyden koko til intarkastuksen ajan. Lisäksi :

' i!..

_: ii--l
r lr'
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1.-31. 1 2.2020

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö
pysty jatkamaan toimintaansa.
Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Jyväskylässä 29. maaliskuuta 2021
KPMG OY AB

Lr;

+,/

Hermanni Syrjänen

HT
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Kaikkia ohjesääntöjä sekä sääntöjä koskevat ulkoasulliset muutokset:
-

-

-

Etusivulta poistettu ”sisällysluettelo”
Lisätty pitkänmallinen sisällysluettelo
Poistettu tekstistä ylimääräisiä välilyöntejä, rivinvaihtoja ym.
Lisätty rivinväliä kappaleiden jälkeen korvaamaan rivinvaihtoja.
Otsikoiden kirjainkoot muutettu muotoon:
o PÄÄOTSIKKO
o LUKUOTSIKKO
o Pykälän otsikko
Siistitty kaikki luettelot samoihin muotoihin (yhden tyylistä numeraalista ja yhden
tyyppistä edusmerkkiä), poistettu pilkkuja luetteloiden kohteiden perästä, välilyöntejä
edusmerkkien edestä ja perästä ja joka paikasta minne niitä jostain syystä oli laitettu
Lisätty varsinaisten sääntöjen perään kenttä rehtorin allekirjoitukselle
Poistettu Opiskelijaedustajien valintaohjesäännön 3 § alusta kappale.

1. MUUTOS JAMKON SÄÄNTÖIHIN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää seuraavia muutoksia JAMKOn sääntöihin.
Edustajisto käy läpi sääntöesitykset yksitellen ja tekee päätöksen, hyväksyykö se muutokset
sääntöihin. Säännöt täytyy hyväksyä kahdessa kokouksessa.
JAMKOn sääntöjen mukaan sääntöjen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
Opiskelijakunnan säännöt, 13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN:
”Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä
kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa
kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston
äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.”

Esitetyt muutokset:
**********************************************************************************
3 § JÄSENET
VANHA:
Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle
tai edustajiston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi ja luovuttamalla opiskelijakorttinsa. Tämän
jälkeen henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.
UUSI:
Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle
tai edustajiston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi ja luovuttamalla mahdollisen fyysisen
opiskelijakorttinsa. Tämän jälkeen henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.
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**********************************************************************************
LISÄYS OMANA KAPPALEENA:
Mikäli jäsen tai kannatusjäsen eroaa tai erotetaan opiskelijakunnasta, ei hänen jäsenmaksua
palauteta.
**********************************************************************************
6 § EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN
VANHA:
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.
Edustajiston jäsen voi osallistua kokouksiin äänivaltaisena edustajana myös sähköisiä
videoneuvottelujärjestelmiä hyödyntäen. Sähköisestä osallistumisesta on sovittava
kokouskohtaisesti edustajiston puheenjohtajan kanssa. Edustajiston jäsenen ollessa estynyt
osallistumaan kokoukseen tai esteellinen käsiteltävään asiakohtaan, tulee hänen sijaansa varajäsen,
siten kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.
UUSI:
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.
Edustajiston jäsen voi osallistua kokouksiin äänivaltaisena edustajana myös sähköisiä
videoneuvottelujärjestelmiä hyödyntäen. Edustajiston jäsenen ollessa estynyt osallistumaan
kokoukseen tai esteellinen käsiteltävään asiakohtaan, tulee hänen sijaansa varajäsen, siten kuin
vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.
**********************************************************************************
6 § EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN
VANHA:
•

nimetään keskusvaalilautakunta.

UUSI:
•

Viimeistään nimetään keskusvaalilautakunta.

**********************************************************************************
11 § NIMENKIRJOITTAJAT
VANHA:
Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai
toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan kanssa.
UUSI:
Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai
toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa, aina kuitenkin
kaksi yhdessä.
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**********************************************************************************
VANHA:
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä
kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa
kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston
äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.
Nämä säännöt on hyväksytty XX.XX.XXXX sekä XX.XX.XXXX pidetyissä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun
rehtorin on vahvistanut säännöt XX.XX.XXXX, josta alkaen ne ovat voimassa.
UUSI:
13 § Sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä
kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa
kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston
äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. Säännöt tulee kääntää englannin kielelle
kuuden (6) kuukauden kuluessa niiden voimaan astumisesta.
Nämä säännöt on hyväksytty XX.XX.XXXX sekä XX.XX.XXXX pidetyissä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun
rehtori on vahvistanut säännöt XX.XX.XXXX, josta alkaen ne ovat voimassa.
**********************************************************************************
Lisäksi korjattu kirjoitusasua kohdassa:
5 § EDUSTAJISTO
Edustajiston vapauttaessa edustajiston puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden
edustajisto valitsee uuden puheenjohtajan
->
Edustajiston vapauttaessa edustajiston puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden,
edustajisto valitsee uuden puheenjohtajan.
**********************************************************************************
Muotoiluja muutettu kuten tämän liitteen alussa ilmaistu.
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2. MUUTOS JAMKON VAALIOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää seuraavia muutoksia JAMKOn
vaaliohjesääntöön.
JAMKOn vaaliohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
”11 § OHJESÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto kahden
kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Ohjesääntö tulee voimaan heti, kun edustajisto on sen
hyväksynyt.”
**********************************************************************************
Esitetyt muutokset:
3 § KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VANHA:
Opiskelijakunnan edustajisto asettaa opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti keskusvaalilautakunnan,
johon se nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja heidän lisäkseen kolme (3) jäsentä.
Lautakunnan muille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan
äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, jonka ollessa estyneenä
sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan määräämä henkilö.
UUSI:
Opiskelijakunnan edustajisto asettaa opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti keskusvaalilautakunnan,
johon se nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja heidän lisäkseen vähintään kolme (3) ja
enintään seitsemän (7) jäsentä. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii
opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, jonka ollessa estyneenä sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan
määräämä henkilö.
**********************************************************************************
VANHA:
Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä.
UUSI:
Keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee olla opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä.
**********************************************************************************
VANHA:
”EDUSTAJISTON TÄYDENTÄMINEN
Milloin vaalissa valittu eroaa tai erotetaan tehtävästään edustajiston jäsenenä, otetaan hänen tilalleen
uudeksi jäseneksi varajäsen lopullisen vertailuluvun mukaan siitä vaaliliitosta, johon kyseinen jäsen
kuului. Mikäli samasta vaaliliitosta ei löydy varajäsentä, otetaan varajäsen korkeimman vertailuluvun
perusteella siitä vaalirenkaasta johon eronnut tai erotettu kuului. Ellei uutta jäsentä voida tällä tavoin
määrätä, otetaan tilalle varajäsen, jolla on suurin lopullinen vertailuluku. Varajäsenten paikkoja ei
täytetä.”
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UUSI:
”EDUSTAJISTON TÄYDENTÄMINEN
Mikäli vaalissa valittu eroaa tai erotetaan tehtävästään edustajiston jäsenenä, otetaan hänen tilalleen
uudeksi jäseneksi varajäsen lopullisen vertailuluvun mukaan siitä vaaliliitosta, johon kyseinen jäsen
kuului. Mikäli samasta vaaliliitosta ei löydy varajäsentä, otetaan varajäsen korkeimman vertailuluvun
perusteella siitä vaalirenkaasta, johon eronnut tai erotettu kuului. Ellei uutta jäsentä voida tällä tavoin
määrätä, otetaan tilalle varajäsen, jolla on suurin lopullinen vertailuluku. Varajäsenten paikkoja ei
täytetä.”
**********************************************************************************
Lisätty pykälät ja muutettu numerointia, ei muutosta asiasisältöön, vain selkeyttämään edellisiä
ISOLLA kirjoitettuja ”otsikoita” tai kohtia joissa ei edes ”otsikkoa”. Lisätyt pykälät:
- ”Vaaliliitto ja vaalirengas”
- ”Sähköinen vaali”
- ”Paperilomakkein toteutettava vaali”
- ”Vertailuluku”
- ”Edustajiston täydentäminen”
- ”Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus”
- ”Vaalivilppi”
- ”Valitusoikeus”
- ”Asiakirjat ja arkistointi”
- Uudelleennimetty ”Muita määräyksiä” -> ”Tuloksen julkaiseminen”
**********************************************************************************
Muotoiluja muutettu kuten tämän liitteen alussa ilmaistu.
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3. MUUTOS JAMKON TALOUSOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää seuraavia muutoksia JAMKOn
talousohjesääntöön.
JAMKOn talousohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
” 7 § OHJESÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto.
Ohjesääntö tulee voimaan välittömästi, kun edustajisto on hyväksynyt sen.”
**********************************************************************************
Esitetyt muutokset:
2 § TALOUDELLISET OIKEUDET
VANHA:
Hallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet opiskelijakunnan maksuvälineisiin. Organisaation
nimenkirjoitusoikeudellisilla henkilöillä on oikeus hyväksyä ja tehdä enintään 500 € hankintoja
talousarvion raameissa ilman erillistä hallituksen tai edustajiston päätöstä. Lisäksi hallitus voi
myöntää yksittäiselle henkilölle oikeuden tehdä hankintoja hallituksen ja edustajiston päätösten
puitteissa. Rajan ylittävät hankinnat on vietävä hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen. Yli 5000 €
hankinnat on hallituksen vietävä hyväksyttäväksi edustajiston kokoukseen. Survival kitpalautusrahojen ollessa alle 7000 € pankkinosto sallitaan hallitukselle tai toiminnanjohtajalle; tästä
tulee kuitenkin ilmoittaa edustajistolle.
UUSI:
Hallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet opiskelijakunnan maksuvälineisiin. Hallituksen
puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on oikeus hyväksyä ja tehdä enintään 500 € hankintoja
talousarvion raameissa ilman erillistä hallituksen tai edustajiston päätöstä. Lisäksi hallitus voi
myöntää yksittäiselle henkilölle oikeuden tehdä hankintoja hallituksen ja edustajiston päätösten
puitteissa. Rajan ylittävät hankinnat on vietävä hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen. Yli 5000 €
hankinnat on hallituksen vietävä hyväksyttäväksi edustajiston kokoukseen.
**********************************************************************************
Muotoiluja muutettu kuten tämän liitteen alussa ilmaistu.
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4. MUUTOS JAMKON MERKKIOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää seuraavia muutoksia JAMKOn
merkkiohjesääntöön.
JAMKOn merkkiohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
”9 §
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
JAMKOn edustajisto.”
**********************************************************************************
Esitetyt muutokset:
VANHA:
”4 §
Ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, 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 toiminnasta JAMKOssa.”
UUSI:
”4 § Ansiomerkit
Ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle,
joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden, opiskelijakunnan tai suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden pyrkimyksiä
tai asemaa. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään kolmen vuoden ansiokkaasta
toiminnasta JAMKOssa. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään kahden vuoden
ansiokkaasta toiminnasta JAMKOssa.”
**********************************************************************************
VANHA:
”9 §
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
JAMKOn edustajisto.”
UUSI:
”9 § Ohjesäännön voimaantulo ja muuttaminen
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto.
Ohjesääntö tulee voimaan välittömästi, kun edustajiston on hyväksynyt sen. Ohjesääntö on hyväksytty
edustajiston kokouksessa xx.xx.xxxx.”

**********************************************************************************
Muutettu ohjesäännön luvut muodosta
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”II – Huomionosoitukset ja niiden myöntäminen”
muotoon
” LUKU 2 – HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMINEN”
**********************************************************************************
Lisätty pykäliin selitteet:
1§ Yleisiä määräyksiä
2§ Opiskelijakunnan kuntanauha
3§ Huomionosoitukset
4§ Ansiomerkit
5§ Standaari ja kunniakirja
6§ Alumnimerkki
7§ Huomionosoituksien myöntäminen
8§ Merkkien käyttäminen
9§ Ohjesäännön voimaantulo ja muuttaminen
**********************************************************************************
Muotoiluja muutettu kuten tämän liitteen alussa ilmaistu.
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5. MUUTOS JAMKON AVUSTUSOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää seuraavia muutoksia JAMKOn
avustusohjesääntöön.
JAMKOn avustusohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista seuraavin ehdoin:
11§ Ohjesäännön voimaantulo ja muuttaminen
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto. Tämä ohjesääntö on
hyväksytty XX.XX.XXXX pidetyssä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston
kokouksessa ja se astuu voimaan XX.XX.XXXX.
**********************************************************************************
Esitetyt muutokset:
Otsikko muutettu 7§ Avustuksen määrä -> 7 § Erinäisiä määräyksiä
Muotoiluja muutettu kuten tämän liitteen alussa ilmaistu.
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6. MUUTOS JAMKON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTAOHJESÄÄNTÖÖN
Edustajiston varapuheenjohtaja Teemu Heikkilä esittää seuraavia muutoksia JAMKOn
opiskelijaedustajien valintaohjesääntöön.
JAMKOn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan sen muuttaminen on mahdollista
seuraavin ehdoin:
” 7§ Ohjesäännön muuttaminen
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto.
Ohjesääntö tulee voimaan välittömästi, kun edustajisto on hyväksynyt sen.”
**********************************************************************************
Esitetyt muutokset:
Otsikko muutettu: 7§ Ohjesäännön muuttaminen muotoon -> 7§ Ohjesäännön voimaantulo ja
muuttaminen
**********************************************************************************
3§ Ammattikorkeakoulun ulkopuoliset toimielimet
Poistetaan 3§ alusta seuraava tekstiosio:
”Tähän voidaan määritellä toimielimet, jotka eivät ole ammattikorkeakoulun hallinnon alaisia (esim
opiskelija-asuntoyhteisöjen hallinnon edustukset tms.). Edellä käytetyt tekstipohjat käyttökelpoisia.
Pitää kuitenkin muistaa, että nämä valintaprosessit eivät ole edellisten tapaan hallintolainsäädännön
alaisia, vaan näihin sovelletaan yhdistyslainsäädäntöä.”
**********************************************************************************
Muotoiluja muutettu kuten tämän liitteen alussa ilmaistu.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6fa83f5b-bb90-4424-baca-bba6c5e69883

www.vismasign.com

TILINPÄÄTöS
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO

Y-tunnus: 2038383-8

01.01 .2020 - 31

j2.2020

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti
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Tilinpäätös tilikaudelta 01.01 .2020 - 31 .12.2020
Sisällysluettelo
Tase............

3

Tu|os|aske|ma..................,......

5

Tilinpäätöksen liitetiedot .........

6

Tilinpäätöksen allekirjoitus

7

Tilinpäätösmerkintä

8

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista ...

I

Yritys: Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta - JAMKO

Y-tunnus:

2038383-8

Kotipaikka:

JYVASKYLÄ

Osoite: Rajakatu 35, 40200 JWASKYLÄ

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
pääftynyt.

Tilinpäätöksen toteutti:

l.Accounting - Pori Oy
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Tase
31.12.2020

31.12.2019

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Lainasaamiset

20 000,00

20 000,00

Pitkäaikaiset saam iset yhteensä
Lyhytaikaiset

20 000,00

20 000,00

Myyntisaamiset

6 1 16,70

33 250,33

Muut saamiset

26 883,67

129 989,01

33 000,37

163 239,34

53 000,37

183 239,34

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä

Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat Vastaavat
Saamiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

249 868,00

129 256,52

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

302 868,37

312 495,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ

327 868,37

337 495,86
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO

10

2038383-8

31.12.2020

31.12.2019

66 649,98

66 649,98

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden tulos

236 507,55

207 540,70

-12 022,89

28 966,85

Oma pääoma yhteensä

291 134,64

303 157,53

Ostovelat

7 851,16

10 838,06

Muut velat

4 057,57

3 630,14

24 825,00

19 870,13

36 733,73

34 338,33

36733,73

34 338,33

327 868,37

337 495,86

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava
pääoma

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Tuloslaskelma
01.01.2020 -

31.12.2020 01.01.2019 -31.12.2019

-224108,70

-216 097,88

38 923,26

75 509,67

-263 031,96

-291 607,55

-174 437,42

-169 673,06

-88 594,56

-121934,50

0,02

0,01

-224108,70

-216 097,88

87 157,80

125 082,85

Varainhankinnan tuotot

132 028,00

159 431,67

Varainhankinnan kulut

-44 870,20

-34 348,82

-136 950,90

-91 015,03

-71,99

-18,12

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

Täsmäytyserot
Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta

Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot

0,00

0,02

-71,99

-18,14

-137 022,89

-91 033,15

Yleisavustukset

125 000,00

120 000,00

Tilikauden tulos

-12 022,89

28 966,85

Tilikauden (ylijäämä) alijäämä

-'12 022,89

28 966,85

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Tuotto-/Kulujäämä
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Tilin päätöksen li itetiedot
Yhdistys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun

mikroyri$ssäännöstöä.

Henkilöstö
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 5 henkilöä.

Koronavirukseen (Covid-l 9) liittyvien riskien vaikutukset
opiskelijakunnan toimintaan
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ry:n hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa
puhjenneen ja nopeasti laajentuneen virusepidemian vaikutuksia opiskelijakunnan markkinaympäristöön,
työntekijöihin ja liiketoimintaan. Virusepidemian seurauksena palvelujen kysyntä on heikentynyt olennaisesti
maaliskuusta 2020 lähtien.

Omistukset muissa yrityksissä
Yhtiön nimi ja kotipaikka
Jyväskylän opiskelijoiden
palvelut Oy, Jyväskylä

Omistusosuus (%)
100 %

Kirjanpitoarvo
25 000,00

Tilikauden tulos
2020
-10 974,60

Lainasaamiset Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy:ltä
Muut saamiset Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy:ltä
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Oma pääoma
2020
-6 769,64

20 000,00

26783,67
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Oman pääoman muutokset
31.'t2.2020

31.12.2019

66 649,98
66 649 98

66 649,98
66 649,98

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31 .12

236 507,55
236 507,55

207 540,70
207 540,70

Tilikauden voitto (-tappio)

-12022,89

28 966,85

Yhdistyspääoma 01.0'1
Yhdistyspääoma 31.12
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Ti I in

päätöksen

al

lekirjoitus

Paikkakunta, päiväys

Hannu Järvistö

Stella Palassalo

Toiminnanjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Janita Hietala

AnttiHärkönen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tekla Hahl

Jere Hekkurainen

Mea Tuominen

Miia Siemssen

Antony Smal

Anna Zhuravleva

Moona Taavitsainen

Siirilhalainen
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään anneftu kertomus.

J

vr^5

l{srr

9.'t ,1'sLl

Paikkakunta, päiväys

KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö

Lh 4/
tl.r,'n+nni

SJ1t*

,

Yff
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
2038383-8

Luettelo

ki rjan

pidoist a ia

ai

neistoista

Päiväkirja
Pääkirja

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tositelaj it ja säi lyftäm istapa
Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutositteet
ALV-laskelmat
Kausiveroilmoitukset
Liitetietotositteet

Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen

arkisto
arkisto tositteiden kirjaamisesta
arkisto
arkisto
arkisto
arkisto
arkisto
arkisto
arkisto

Kirjanpito on toteutettu Procountor-ohjelmalla. Sähköiset tositteet ja tilinpäätösasiakirjat arkistoidaan
Procountor-ohjelmassa. Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa
arkistossa.
Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä
paperiftomassa arkistossa.
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This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider for denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider for denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida
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btf181 a9-b8ec-4c76-a0de-8e407155db37 - 2021'03-11

11 :06;44 UTC +02:00
BanklD i MobilelD 0ed48f62-t14b'4248-bdas'd5926c5cc221 - Fl

Moona Miranda Taavitsainen
17b1c215-0480-46cd-9862-30bfecf899d7 - 2021 -03- 12 18:42:22 UTC +02:00
BanklD I MobilelD - 81d32eb7-f lc8-49a2-8b12-d74a251612fe - Fl

ANTONY DANIEL SMAL
f7cea838-5b54-430e-830a-cc12 l l e546a6 - 2021 -03-14 02:32:51 UTC +02:00
BanklD i MobilelD - 2a361e28-7490'4a6f-a lb4-a355f531e070 - Fl

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

representalive

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

reprasentanl

custodial

huoltaja/ed unvalvo.la

{örualtare

foresatte/verge

trihedsberovende
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HANNU JÄRVISTÖ
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Jyväskylän am mattikorkeakou un opiskelijakunta - JAM KO: n jäsenille
I

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - JAMKO:n (ytunnus 203S3S3-S)
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Titintarkastajan vetvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksitarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tietyn seikan painoftaminen
vostus

-

Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n osakkeiden ja saamisten ar-

Tilinpäätökseen sisältyy Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n osakkeita 25 000 euroa ja edellä mainitulta
yhtiöltä on lainasaatavia 20 000 euroa ja muita saamisia 26 783,67 euroa liitetietojen 31 .12.2020 mukaisesti.
Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n oma pääoma on negatiivinen 10 974,60 euroa, joten osakkeiden
sekä saamisten arvostukseen liittyy epävarmuutta.

-

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-

heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm me ammatillisen skeptisyyden koko til intarkastuksen ajan. Lisäksi

-

:

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
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tilikaudelta 1.1.-31. 1 2.2020

kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

-

Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

-

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

-

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-

seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin

perusteella

johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

-

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Jyväskylässä 9. huhtikuuta 2021
KPMG OY AB
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