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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2021
PAIKKA: Rajakatu F207 & Zoom.
AIKA: Keskiviikko 14.10.2021 klo 17:06-19:01.

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+4):
JYVÄSKYLÄN
KESKUSTAOPISKELIJAT (JOK) 0 +
(2)
(Oscar Lang)
(Viivi Kautto)
KONKURSSI 3 + (0)
X Paula Hokkanen
X Nelli Heikkinen
Impi Saarimaa
PELASTUSRENGAS (SOS-100)
1 + (0)
X Miisa Ilomäki
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET
(KOK) 1 + (0)
Ida Poukka
MATKARATA 2 + (1)
Pasi Pitkänen
Juho Niemelä
X (Riina Mäenpää)

LEGENDAT 1 + (0)
X Teemu Heikkilä
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
11 + (0)
X Henry Komulainen
X Lassi Halkosaari
X Tiia Antinaho
X Niklas Sillander
X Jesse Nyström
Meri Korri
Miikael Koukka
X Eliel Taskinen
X Jani Tervo
Sini Karvonen
Vadim Shestunov
PERUSJAMKILAISET (PERUSS)
1 + (1)
Eemeli Saukkola
(Kaisa Garedew)

MUUT
X Stella Palassalo
X Janita Hietala
X Jere Hekkurainen
X Tekla Hahl
X Miia Siemssen
X Antony Smal
X Moona Taavitsainen
X Anna Zhuravleva
X Siiri Ihalainen
X Mea Tuominen
X Miina Pirnes
Arttu Niemelä
(Anna Tarvainen-Illi)
Jenni Laitiainen
Eeva Vissel
X Oona Löytänen (SAMOK)
X Essi Lumme ja Julia Tuuri (OLL)

JASTO 1 + (0)
X Eliisa Siipilehto
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107.

KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston puheenjohtaja Niklas Sillander avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:06.

108.

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.

109.

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.
Puheenjohtaja esittää uudeksi kohdaksi 115. SAMOKIN LIITTOKOKOUSKOMMENTTIEN
VASTALAUSUNNOT. Heikkilä kannattaa esitystä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.
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110.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat
molemmissa tehtävissä.
Puheenjohtaja esittää pöytäkirjan tarkastajiksi Mäenpäätä ja Nyströmiä. Käytettävissä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajina ja ääntelaskijoina toimivat Mäenpää ja Nyström.
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ILMOITUSASIAT

Ilmoita ilmoitusasiasi täällä
https://docs.google.com/document/d/1Ev3NvJ9OwNBPYBwccVzOOcccpmfqpTMLAN6VE9POGV
M/edit?usp=sharing
10.10. Maailman mielenterveyspäivä
12.10. KOASin ja Soihdun Instalive
13.10. Jälki-istunto
14.10. Edustajiston kokous
15.10. M-asemasta luopumisen DL
17.10. Maailman suurin saunailta
18.-24.10. Kontaktivapaa viikko (LOMAILKAA!<3)
23.10. JYYn vuosijuhlat
25.10. Toteutussuunnitelmaevakko Surkeenjärvellä
27.10.-3.11. Edustajistovaalien äänestysaika
27.-29.10. SAMOKin liittokokous
27.10. Eat Out Evening
29.10. Hallitusinfon diat valmiina
1.11. Try Out
2.11. Jolkkari
4.11. Hallitusinfo
vko 45 Aktiivinen korkeakoulu- viikko
8-15.11. Tutorrekry
10-11.11. OLL:n liittokokous
11.11. Virkistäytyminen
15.11 Edustajiston syyskokous
22.11. Edustajiston järjestäytymiskokous (ja uuden hallituksen)
25-26.11. Astin
27.11. JAMKOn vuosijuhlat
29.11. Uuden edustajiston ja hallituksen sääntöperehdytys ja ryhmäytys
30.11. Virkistäytyminen
30.11. Try Out
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112.

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?u
sp=sharing
Hallituksen kuulumiset:
Jos asioita, jotka koskee kaikkia hallituksen jäseniä, niin voi merkata jo tähän, jotta jokaisen ei
tarvitse erikseen niitä kirjoittaa
Stella Palassalo - Hallituksen puheenjohtaja
Asiat since viime kokous (1.9.)
SAMOKiin hakevien hallituslaisten tapaamisia ja heidän tenttaamistaan x3
OHKE-tiimin palavereita x3
Jäspa-vuoroja x8
SAMOKin webinaari julkisesta rahoituksesta
Käytiin myös yksityinen keskustelu SAMOKin kanssa
SAMOKin liittareiden lausuntokierroksen materiaalien kommentointi
Tursajaisten järkkäämisessä vahvasti mukana
Edvan sprinttejä x4
Hallituksen kokouksia x2
Ja yks aamukoulu
Talousarviota tehty ja se odottaakin nyt toimintasuunnitelman painopisteitä valmistuakseen
Tähän liittyen myös viime vuoden tilinpäätös haettu Procountorista
Tavattu uutta rehtoria ja löydetty uudet linjaukset
Johdon kahvit
Hallituksen rekry-ja perehdytysriihi (ja tietenkin sen suunnittelu)
M-asematyöskentelyä eli toimintasuunnitelmasta tämä kohta löytyy
SAMOKin hyötyjä ja haittoja pohdittu
Syksyn aikataulujen suunnittelu
Kriisiviestinnän tekemistä useampaan otteeseen
Jolkkarin suunnittelu ja toteutus yhdessä Teklan kanssa
KATtitiimin tekstien kirjoittamista
OHKE-hankkeen työpajassa mukana
Tavattiin TUOta yhdessä SAMOn edustajan kanssa
JAMKin johtoryhmäpaikka saatiin takaisin joten niitä kokouksia x2
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Vujukutsut lähetetty
OLL:n kummitapaaminen
Opintoasioiden lautakunta
TUUDOn kanssa tehtävän yhteistyön
Digitaliaation ohjausryhmän kokous
Aluevaalikampanjan suunittelua Opku+ kanssa
Myös meidän omia ideoita käyty läpi, minimillä mennään
Hakenu kans lahjakortteja monien projektien lahjoiksi
Keski-Suomen liiton strategian lausuminen
Soihdun ja KOASin Instaliven järkkääminen
Opku+ ohjausryhmä
SAMOKin PJTJ-tapahtuma
Sirpa Tuomen tapaaminen, keskusteltiin opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tutustuttiin
EduFuturan ristiinopiskelua on takana vuosi ja pyydettiin kommenttipuheenvuoroa niin sen vedin
WWF:n kanssa käyty läpi SAMOKin liittarimatskuja
Suunniteltiin toimintasuunnitelmaevakkon toteutus
Tänään osallistunut JAMKin strategiapäivään ja myös käynyt läpi liittarimateriaaleja Opku+ kanssa
Janita Hietala - Hallituksen varapuheenjohtaja
SAMOKiin hakevien hallituslaisten tapaamisia ja heidän tenttaamistaan
Jäspa-vuoroja x12
SAMOKin webinaari julkisesta rahoituksesta
Käytiin myös yksityinen keskustelu SAMOKin kanssa
SAMOKin liittareiden lausuntokierroksen materiaalien kommentointi
Tursajaisten järkkäämisessä mukana
Palpron sprinttejä x4
Hallituksen kokouksia x3
Talousarviota tehty ja se odottaakin nyt toimintasuunnitelman painopisteitä valmistuakseen
Johdon kahvit
Hallituksen rekry-ja perehdytysriihi (ja tietenkin sen suunnittelu)
M-asematyöskentelyä eli toimintasuunnitelmasta tämä kohta löytyy
SAMOKin hyötyjä ja haittoja pohdittu
Kriisiviestinnän tekemistä
KATtitiimin tekstien kirjoittamista
Haalaritilaus ja haalarikastajaisten suunnittelu
Vuosijuhlat (kutsut, lipunmyynti yms)
Lahjakortteja
Keski-Suomen strategian lausuminen
Samokin pjtj
Tosuevakon suunnittelu
Gamepitin kanssa palaveria
Sählyexcursion suunnittelua
Jästipalaveri x2
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JIOn kokous x2
Mikko Leppilampi-webinaari
Koasin kokous
Jere Hekkurainen - Vertaistutorointi
Tursajaiset tuli ja meni
Tutor- (ja hallitus-)rekryä valmistellaan
M-asemasta luopuminen
Jäspa hommia
Liikuttavan hyvinvoiva korkeakoulu-hanke

Miia Siemssen - Monimuototutorointi ja mentorointi
Mentoreiden aktivointia ja koulutusta, lisätty mentorit HyPen postituslistalle
Mentoroinnin vuosikello tulollaan marraskuun alussa
Tutorrekryn suunnitteluun osallistumista
Antony Smal - Viestintä
JAMKin avajaisten juonto
Uuden JAMKO driven koulutus ja käyttöönotto
Vujujen työstöä
Markkinointistrategia
Toimitettu PJstölle tarkistettavaksi
(etä)Tursajaiset
Kriisiviestinnän työryhmä
Tutorrekryn markkinointi
KOAS & Soihtu Instalive palsu
JAMKO Kick-off merch ständi
Liittareihin valmistautuminen
Anna Zhuravleva - Tapahtumat
JAMKO Detention preparation and execution
Event-Wellbeing team management
Preparation for Eat Out evening
Participation in Vujutyöryhmä
Kick+off
Moona Taavitsainen - Tapahtumat
Kick-off suunnittelu
Tursajaiset
Jälki-istunto suunnittelu
Vujutyöryhmä
Try Out suunnitteilla
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Tapahtuma-hyvitiimin tapaamisia
Siiri Ihalainen - Yhteistyö
Opiskelijan Seppä tapahtuma pidetty
Saariselän matkan järjestelyt aloitettu → Lipunmyynti alkaa vkolla 42
Yhteistyökuviot sovittu Suomen Saunarekka Oy:n kanssa Maailman Suurin Saunailta tapahtumassa
→ KAJ:t haastettu mukaan
Alennuskampanja neuvottelut Ruokaboksin kanssa

Opiskelijaedustajien kuulumiset
JAMK OY opiskelijaedustaja - Niklas Sillander
Budjettia ja raha-asioita. Nykyisen hallituksen kokoonpanon viimeinen kokous, jatkossa uusi
puheenjohtaja sekä osa hallituslaisista.
KOAS Hallituksen opiskelijaedustaja - Janita Hietala ja Roni Sorsa
Korttelikylä hanke etenee hyvin
Kopparin peruskorjaus valmistuu parin kuukauden päästä, ongelmia ollut tavaroiden saannissa
Live JAMKOn ja Soihdun kanssa opiskelija-asumisesta
Toimintasuunnitelman osavuosikatsaus
Tutkintolautakunta - Jani Tervo (Erika Maier)
4.10 tutkintolautakunnan kokous koskien opiskelijan kurssin arvioinnin oikeellisuutta, muuta ei ole
ollut.
Ravintolatoimikunta
Juho Niemelä / Niklas Sillander / Paula Hokkanen / Aapo Kämäräinen / Lassi Halkosaari / Teemu
Heikkilä
Ravintolatoimikunta kokoontuii 7.10.
Ruokatarjonta ei ole vielä täydessä kokoonpanossa kun opiskelijamäärät eivät ole riittävän kattavaa.
Aamuisin tarjolla aamupala kampuksilla, mutta siitä tiedotetaan niukasti.
Dynamolle ja Rajakadulle tulossa kahviautomaatit.
Syksyllä tulossa laaja asiakaskysely
Kaikkiin Juveneksen ruokaloihin tullut palautepömpeli jota Juvenes toivoo asiakkaiden käyttävän
päiväkohtaiseen palautteen mittaamiseen.
Koulutustiimi - Antti Härkönen (Niklas Sillander)
Tästä tapaamisesta joutui jäädä pois ristiin menevien töiden johdosta.
TKI-tiimi - Paula Hokkanen (Reeta Kunelius)
Tiimille infottu että osallistuminen vain tarpeen mukaan, ei ole tullut asioita opiskelijoille tiedoksi
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Eettinen toimikunta - Miisa Ilomäki (Paula Hokkanen)
Ei merkittäviä juttuja, yritetään edelleen saada kokouksiin osallistuminen onnistumaan
loppuvuoden osalta
Opintoasioiden lautakunta - Stella Palassalo, Jenni Laitiainen
Korkeakoulusektorin ajankohtaiset (28.9.):
6.10. koronaryhmä, jossa tarkastellaan käytänteitä sekä myöskin sitä, mitä positiivisia käytänteitä
esim. etäilyyn liittyen kannattaa säilyttää
Lisäaloituspaikkaesitys lähtenyt, esitetään JAMKille 60 aloituspaikkaa lisää
Jatkuvan oppimisen organisointia ja tukipalvelutarpeita tullaan tarkastelemaan
Oli lyhyesti keskustelua YAMK-tutkinnoista ja siitä, tulisiko meille jatkossa joidenkin muiden AMKien
tapaan Master School -tyyppinen kokonaisuus
Päätökset:
Tutkintosääntöön vielä muutamat tekniset tarkennukset, + hyväksyttiin tutkintosääntöön tuleva
osuus Avoimesta AMKista.
Hyväksyttiin syksyllä 2022 alkavien suomenkielisten tutkintoon johtavien koulutusten
valintaperusteet.
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä - Tekla Hahl
Edufuturan johtoryhmän varaopiskelijaedustaja vuodelle 2021 - Stella Palassalo
Ei ole tarvinnut osallistua
Edufutura – Oppimisen uudistamisen kärkitiimin opiskelijaedustaja - Stella Palassalo
Lokakuun kokous peruttiin.
Edufutura – Opetussuunnitelmatyön alaryhmä - Antti Härkönen
Edufutura – Ohjauksen kehittämisen alaryhmä - Tekla Hahl
Kestävän kehityksen työryhmä - Paula Hokkanen
IG kamppis loppuvuoden menossa, osallistuminen (seuraajilta) vähäistä (Arenen kamppis)
Joku hanke mihin toivottiin opiskelijakuntia
Nettisivut Kekelle tulenee ensi vuoden alussa, sinne tarvitaan myös opiskelijasisältöjä
Teen track-opintojen osana Jamkille sertifikaattiselvityksen Keke-tiimin toimeksiantona
KV-asioiden kehittämisryhmä - Anna Zhuravleva
Keskusvaalilautakunta
Ehdolleasettumista jatkettiin jotta saataisiin tarpeeksi ehdolle asettuneita. Ollut haastavaa löytää
tarpeeksi kiinnostuneita. JAMKOn näkyvyys ei ole ollut samalla tasolla kuin aiempina vuosina ja
somen käyttö on pirstaleisempaa kuin aiemmin.
Tällä hetkellä ehdolleasettuneita ei ole vielä täyttä 21 kappaletta
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Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK): Juho Niemelä
Tämä homma on naputeltu valmiiksi.

Esitys: Hallitus ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa
kysymyksiin. Merkataan tiedoksi.
Päätös: Merkattiin tiedoksi.

113.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO OLL JÄSENYYS

Esitys: Keskustellaan OLL jäsenyyden tarpeellisuudesta.
Hahl, sosiaalipolitiikan vastaava hallituksesta ja Vissel, ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
JAMKOlta enimmäkseen tekemisissä OLL:n (opiskelijoiden liikuntaliitto) kanssa. Kokevat OLL:n
tarpeelliseksi. Liikunta-approt ovat vakuutettu OLL:n kautta.
Nostettiin esille, että Jyväskylän kaupungin puolesta on erittäin kattavat liikuntapalvelut. Hahl nosti
esille kuitenkin, että meillä ei ole liikuntavastaavaa, joka ottaisi vastuuta OLL:n tarjoamista
palveluista. OLL:lle JAMKO tilittää jokaista jäsentä kohden 0,60€, joka vastaa vuositasolla noin
2000€ kilusta.
Zhuravleva poistui kokouksesta kellonajassa 17:35.
Keskusteltiin palveluiden hyödyntämisestä ja matalan kynnyksen osallistumisesta. Hieman toiminta
tuntuu etäiseltä.
Nostettiin esiin edustajiston kysymys eroavaisuudesta KKL:n (korkeakoululiikunta) ja OLL:n kanssa.
OLL on valtakunnallinen liitto. Kysyttiin myös tapaturmavakuutuksen, joka tulee OLL:n kautta
poistumista. Tällä ei sinänsä olisi suoranaista vaikutusta rahallisesti, sillä järjestövakuutus on meillä
voimassa, ja tämä kattaa tapahtumat. Keskusteltiin myös resurssikuluista, eli suoranaisesti työajasta,
joka pätee myös SAMOK ja OLL toimintaan. Nostettiin esille myös, että opiskelijoiden liikuntaliitto
on myös “arvoasia” ja yhteiskunnallisen edun ajamisen kannalta tarpeellinen.
Otettiin huomioon myös se, että emme ehkä ole tarpeeksi tietoisia OLL:n tuomista palveluista ja
etuuksista, joista maksamme. Emme osaa ehkä hyödyntää kaikkia tarjolla olevia palveluita, ja
yhteistyömahdollisuuksia.
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OLL:n Essi Lumme ja Julia Tuuri kommentoivat, että tulevat seuraavan kerran esittelemään kaikki
tarjottavat edut, ja ovat yhteydessä meidän OLL:n yhteyshenkilöihin, jotta pääsemme
hyödyntämään palveluita enemmän. Myös paikallista toimintaa tullaan tuomaan julkisemmaksi.
Hallitukselle tulevat jatkotiedot aiheeseen liittyen.
Päätös: Keskustelimme OLL:n jäsenyyden tarpeellisuudesta ja selvitämme tarkemmin OLL:n tuomat
hyödyt JAMKOlle.
Zhuravleva palasi kokoukseen klo 17:50.
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114.

SAMOK JÄSENYYDEN TARPEELLISUUS

Keskustellaan SAMOKin toiminnasta, jäsenyyden tarpeellisuudesta ja omista tavoitteista SAMOKille
vuodelle 2022. SAMOKlle maksetut jäsenyydet suhteutettuna sieltä saatuun palveluun.
Esitys: Keskustellaan SAMOKin jäsenyyden tarpeellisuudesta.
SAMOKin puheenjohtaja Oona Löytänen esitteli diasarjan “mistä JAMKO maksaa SAMOKille”.
Pyysimme diat Löytäseltä, jotta voimme esitellä ne myös heille, jotka eivät olleet kokouksessa
paikalla. Korjasimme diasta sen verran, että jäsenmaksu EI kata kaikkia esiteltyjä tapahtumia ja
koulutuksia, vaan jäsenmaksun lisäksi maksamme tapahtumista ja koulutuksista.
Keskustelimme SAMOK ja SYL esilläolosta ja vaikuttamisesta. SYLin historia toki on paljon
pidempiaikainen. Löytänen nosti esille, että SYLin budjetti on myös paljon suurempi kuin SAMOKin.
Keskustelimme JAMKOn keskustelusta erään toisen opiskelijakunnan kanssa, joka pidettiin
SAMOKista vuosi sitten eronneen TUO:n kanssa. TUO:lla ei ollut osoittaa vuositasolla mitään, missä
olisivat viimseisen 12 kuukauden aikana SAMOKia tarvinneet. Toki heidä taloudellinen tilanne oli
päätöstä tehdessä huonompi, kuin JAMKOn tällä hetkellä.
Hietala poistui kokouksesta kello 18:14.
Jos joskus päättäisimme erota, meillä tämä vuositasoinen euromääräinen säästö ei jäisi lojumaan,
vaan se hyödynnettäisiin JAMKOn oman toiminnan kehittämiseen ja paikalliseen Keski-Suomen
toimintaan. (Vuoden 2021 lasku tulee olemaan 19 800€ luokkaa, joka ei sisällä erinäisiä koulutus- ja
tapahtumakuluja. Tämä tietenkin sidonnainen jäsenmäärään. Tilitämme SAMOKille siis 5,5€ per
jäsen vuodelta 2021.)
Keskusteltiin SAMOKin viestintästrategiasta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. Viestintää
ulospäin on tarkoitus edistää 2022 vuoden aikana.
Hietala palasi kokoukseen 18:22.
Keskustelimme myös opku+ porukalla tehdyn työn tuloksista ja tällä porukalla tehdystä yhteistyöstä.
Esimerkiksi nostettiin valtakunnallisesti vaikuttavana työnä Opiskelijakunta 2.0 hankehakemus
ministeriöön. Nostettiin esiin myös se, että opku+ kanssa tehtävä yhteistyö on tänä vuonna pitkälti
liittynyt kuitenkin liittokokousmateriaaleihin.
Tiivistettiin myös, että keskustelu SAMOK jäsenyydestä on nostettu esiin kentän taloudellisen
tilanteen vuoksi, ei siis niin sanotusti “huvin vuoksi”, vaan tarpeesta.
Heikkinen poistui kokouksesta klo 18:24.
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Löytänen muistutti, että liittokokoukseen kannattaa tehdä mahdollisimman paljon
muutosehdotuksia.
Päätös: Keskusteltiin jäsenyyden hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta.
Lumme, Löytänen ja Tuuri poistuivat kokouksesta klo 18:28.
Puheenjohtaja ohjeisti kokoustauon klo 18:30-18:40 ajaksi.
Hietala poistui kokouksesta 18:40.
Kokous jatkuu ajassa 18:40.
115.

SAMOKIN LIITTOKOKOUSKOMMENTTIEN VASTALAUSUNNOT

SAMOKin liittokokous lähestyy ja olemme saaneet vastalausunnot SAMOKilta meidän antamiimme
kommentteihin.
Esitys: Käydään läpi saadut kommentit.
Keskusteltiin SAMOKin antamista kommenteista meidän ehdotuksiin. Kävimme läpi myös
sääntömuutoksia silti osin, joihin oli tullut muutoksia JAMKOlta viime kokouksen jälkeen.
Nostettiin esille, että sääntömuutos 5a mielipide on muuttunut JAMKOlla, emmekä kannata tätä
esitystä. Haluaisimme kuitenkin sanan “ensisijaisesti” nostettavan esille, ja päätäntävallan pysyvän
opiskelijakunnilla.
Keskustelimme myös SAMOKin talousarviosta, ja sieltä mahdollisesti karsittavista kuluista.
Heikkilä esittää, että valtuutetaan liittokokoukseen lähtijät tekemään päätöksiä liittokokouksessa
keskustelun pohjalta. Sillander kannatti esitystä.
Päätös: Heikkilän esityksen mukaan.

116.

JÄSENLAHJA VUODELLE 2022

Esitys: Päätetään annetaanko jäsenlahjaa vuonna 2022.
Jäsenpalvelulta on tullut pyyntö, että emme liikaa tässä kokouksessa rajaisi jäsenlahjaa.
Puheenjohtaja esitti näkemyksen, että jäsenlahja tulisi antaa jäsenille vuonna 2022.
Keskustelimme mahdollisista jäsenlahjoista. Esimerkiksi jäsenmerkki, jossa jokin muu kuin JAMKOn
logo, tölkkicooleri tai tiskirätti.
Puheenjohtaja esittää, että JAMKO antaa jäsenlahjan vuonna 2022 ja välitetään edustajiston toiveet
jäsenlahjasta eteenpäin jäsenpalvelulle ja hallitukselle. Halkosaari kannattaa esitystä.
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Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

117.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)

- Syyskokous
-Edustajiston kiitossauna

118.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER
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UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 13 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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