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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 11/2021
PAIKKA: Auditorio Valjakka & Zoom
AIKA: Maanantai 15.11.2021 klo 17.10-21:19.

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

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

MUUT
Y X Stella Palassalo
Y X Janita Hietala
Y X Jere Hekkurainen
Y X Tekla Hahl
X Miia Siemssen
Y X Antony Smal
Y X Moona Taavitsainen
X Anna Zhuravleva
Y X Siiri Ihalainen
Mea Tuominen
Y X Miina Pirnes
Arttu Niemelä
Anna Tarvainen-Illi
Eeva Vissel

PERUSJAMKILAISET (PERUSS)
1 + (1)
Z Y X Eemeli Saukkola
(Kaisa Garedew)

JASTO 1 + (0)
Eliisa Siipilehto
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127.

KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston puheenjohtaja Niklas Sillander avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10.

128.

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.

129.

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, että otamme lisäkohdaksi 139. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman
läpikäyntiä. Heikkilä kannattaa esitystä.
Puheenjohtaja ohjeisti koe-äänestyksen työjärjestyksen muuttamisesta. Enemmistö kannatti
puheenjohtajan esitystä työjärjestyksen muuttamisesta.
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Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

130.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat
molemmissa tehtävissä.
Teemu Heikkilä esittää Juho Niemelää ja Jesse Nyströmiä. Nyström käytettävissä. Niemelä ei
käytettävissä
Puheenjohtaja esittää Henry Komulaista. Käytettävissä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii Nyström ja Komulainen. Toiminnanjohtaja
toimii sihteerinä.

131.
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ILMOITUSASIAT

Ilmoita ilmoitusasiasi täällä
https://docs.google.com/document/d/1Ev3NvJ9OwNBPYBwccVzOOcccpmfqpTMLAN6VE9POGV
M/edit?usp=sharing
8.-15.11. Tutorrekry
22.11. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous
24.11. Eat Out Evening
25.-26.11. ASTIN
27.-28.11. JAMKO VUJUT
30.11. Edustajiston 2021 kiitossauna
30.11. Try Out
1.12. MatkaRaTan vujusitsit
2-7.12. Saariselän matka / Timetravels
8.12. Jälki-istunto

132.

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

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
Aluevaalipalsuja niin JAMKOn sisällä kuin Opku+ kanssa
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman työstö
Toimintasuunnitelman tekeminen
SAMOKin liittokokouksen valmistelu ja itse liittokokous myös
JAMKin strategiapäivä
JYYn vuosijuhlat
Edvan sprinttejä ja hallituksen kokouksia ofc
KAJ + rehtorimiitti
Hallitusinfon järjestäminen
Jäsenpalvelutiimin miitti
Try Outissa melomassa <3
OHKE-palaveri
Reksin kahvit
Perehdytysaikataulujen tsekkausta
Muutosehdotuksien läpikäymistä
TYHY-päivä!
Edarin iltakoulu
OLL-viestinnän tekemistä
Hallitusrekryn videon kuvaus
KAJ-yhteistyöryhmään osallistuminen
Vujujen läpikäynti
Ministeri Saarikon tapaaminen
Janita Hietala - Hallituksen varapuheenjohtaja
Vujutyöryhmä x3
Graafisia matskuja, läpikäyntiä, kaikenlaista pikkuviilausta
Talousarvion valmistelu
Toimintasuunnitelman teko
SAMOK-ehdokkaiden tapaamisia
Reksin kahvit x2
Esli
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Sprintti x2
Liittokokous
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman teko
Hallituksen kokous x2
Finnish Experience Week lipunmyynnin laitoin pystyyn
Jäsenpalvelussa tuuraamassa
Haalarityöryhmä (syksyn ja kevään tilaus)
Muutosehdotusten läpikäynti
Hallitusinfo
Tyhypäivä
Hallitusesittelyiden kuvaukset
KOASin kokous
Edustajiston kokous
Aluevaalipalaveri
KAJ-yhteistyöryhmä
Virkistäytyminen
Miitti Timetravelsin kanssa
JIOn kokous
Tekla Hahl - Sosiaalipolitiikka
Menneet:
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous 10.-11.11.
Lähiliikuntapaikat tutuksi Kickoff-viikko (vko 45)
Tulossa:
YTHS:n terveystyöryhmän tapaaminen - keskustelua keskittymisen vaikeuksista
Jolkkari, pikkujoulut JAMKO Caféssa 23.11.
terveydensuojelulain mukainen tarkastus ja riskinarvio Dynamon opetustiloissa
Jere Hekkurainen - Vertaistutorointi
Tutorrekry
Rekrykausi päättynyt, seuraavaksi haastatteluja ja täydennyshakuja
Hakijamäärät jaettu Teamsissa KAJ-toimijoille, voidaan esitellä tarvittaessa
Hallitusrekry
Suunnitellaan ensi vuotta
Koulutusten aikataulut, sisältö
Mea Tuominen - Exchange ja degreetutorointi
Hallitusrekry
Tutorrekry
Tapaaminen study abroad asioihin liittyen, tutoroitavien määrästä
Miia Siemssen - Monimuototutorointi ja mentorointi
Menneet
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Oma hallituskuvaus
Tutorrekryn Ständit
Mentoroinnin tehtävänkuvan selkeyttäminen (aloitus)
Tulevat
Mentoroinnin tehtävänkuvan selkeyttämimen
Antony Smal - Viestintä
SAMOK Liittokokous + some
“Mitä tutorointi on?” video with Jere
Hallituksen esittelyiden kuvaus
Ministeri Saarikon tapaamisen kuvaus + some
Tavinsulka sometus
Gamepit suunnittelua ft. Moona
Muutosehdotusten läpikäynti
Hallitusesittely
JAMKO Café töitä
Edustajiston iltakoulu + kokous
Aluevaalipalsu
Anna Zhuravleva - Tapahtumat
HallitusInfo
FEW
Eat Out Evenings
Vuosijuhlatyöryhmä
Moona Taavitsainen - Tapahtumat
Hallitusinfo
Vuosijuhlatyöryhmä
Marraskuun kaksi Try Outia
Sähly-excursion järjestäminen
Siiri Ihalainen - Yhteistyö
Vuosijuhlien järjestäminen
Loppuvuoden sopimusneuvotteluihin ja -tarkasteluihin valmistautuminen
Saariselän matkan markkinointi
Tapaaminen Timetravelsin edustajien kanssa

Opiskelijaedustajien kuulumiset
JAMK OY opiskelijaedustaja - Niklas Sillander
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/e54138b2-8e5c-4dae-b937-6ecb14cbdbf1

www.vismasign.com

EDUSTAJISTON PÖYTÄKIRJA

7 (17)

15.11.2021

KOAS Hallituksen opiskelijaedustaja - Janita Hietala ja Roni Sorsa
Kortteli hanke etenee suunnitellusti
Kopparin peruskorjaus valmistuu ajallaan, vaikka tavaran toimituksissa oli ongelmia koronan takia.
Ensimmäiset asukkaat sisään joulukuun puolessa välissä ja siitä sitten asteittain.
Vuokria ei nosteta ensi vuodelle
Auvilankujan facelift valmis
Tutkintolautakunta - Jani Tervo (Erika Maier)

Ravintolatoimikunta
Juho Niemelä / Niklas Sillander / Paula Hokkanen / Aapo Kämäräinen / Lassi Halkosaari / Teemu
Heikkilä
Juveneksella on käynnissä valtakunnalllinen asiakastyytyväisyystutkimus kaikissa sen ravintoloissa.
Kysely on voimassa viikot 45-46 ja siihen voi vastata seuraavan linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/735144D5109F253D

Laatutiimi - Impi Saarimaa
- Uraseurantakyselyn vastaajamäärä kasvoi viime vuodesta 99 vastaajalla. Tämä on
positiivinen uutinen sillä määrä on aiempina vuosina vain laskenut.
- Rahoitusmallipisteiden kasvua on ollut seuraavilla aloilla: Tietojenkäsittely ja tietoliikenne,
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, Kasvatusalat. Palvelualalla pisteet laskivat hieman.
-Ensi viikolla vielä kokous tulossa
Koulutustiimi - Niklas Sillander

Palvelutiimi - Niklas Sillander (Janita Hietala)

TKI-tiimi - Paula Hokkanen (Reeta Kunelius)
Ei ole tullut tiimiltä meille päin asioita (kokouksiin ei päästä)
Eettinen toimikunta - Miisa Ilomäki (Paula Hokkanen)
Jäänyt pari kokousta välistä, ei mitään ihmeellistä
JAMKin sisäilmatyöryhmän opiskelijajäsen - Eliisa Siipilehto (Hannu Järvistö)
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Opintoasioiden lautakunta - Stella Palassalo, Anna Tarvainen-Illi
JAMKin ajankohtaiset:
Valintakokeet ensi viikolla, ilmoittautunut 930 hakijaa, 4 koetilaisuutta.
Koronatilanne: Rokotekattavuus nuorilla ja nuorilla aikuisilla ei ole vielä niin hyvä kuin toivottaisiin,
mutta koulutus- ja kampustoimintaa on alettava avaamaan opiskelijoiden hyvinvoinninkin kannalta.
(Vähän samasta asiasta oli viimeisimmässä MAPA:ssa myös puhetta, että opiskelijoiden hyvinvointiin
ja yhteisöllisyyteen täytyy panostaa koko korkeakoulun tasolla, koska selkeästi ne ovat kärsineet
koronan takia.)
Päätökset:
Hyväksyttiin Kielikeskuksen esitys siitä, että he vastaavat koulusivistyskieleltään ruotsinkielisten
opiskelijoiden kieliopinnoista ja lain mukaisen kielitaidon osoittamisesta sekä kirjaavat
tutkintotodistukseen asianmukaisen kielilausekkeen. Näitä ruotsinkielisiä on ilmeisesti todella
vähän, mutta lähinnä haluttiin mustaa valkoisella, että prosessi kyseisten opiskelijoiden kielitaidon
osoittamisen osalta kulkee Kielikeskuksen kautta, niin kuin on tähänkin mennessä käytännössä jo
tehty.
Hyväksyttiin Degree Programme in Automation and Robotics -opetussuunnitelma syksylle 2022.
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä - Tekla Hahl
Edufuturan johtoryhmän varaopiskelijaedustaja vuodelle 2021 - Stella Palassalo
Ei ole tarvinnut osallistua

Edufutura – Oppimisen uudistamisen kärkitiimin opiskelijaedustaja - Stella Palassalo
Edellisessä tapaamisessa keskusteltiin tiimin vuoden 2022 tavoitteista ja budjetista. Tässä kohtaa
kritisoitiin JYYn kanssa opiskelijoiden edustajana sitä, että meillä ei ole budjetista suurempaa
konseptia ja toivottiin muutakin, kuin lukujen kokonaissumma diashow’hun.
Edufutura – Opetussuunnitelmatyön alaryhmä - Stella Palassalo
Kokouksia ei ole ollut
Edufutura – Ohjauksen kehittämisen alaryhmä - Tekla Hahl

Kestävän kehityksen työryhmä - Paula Hokkanen
Se projekti mistä Kirsi sanoi sulkeutuu 21.11
-Kierrätysidea & circwaste projekti
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/kokeilut/jakso-3
KV-asioiden kehittämisryhmä - Anna Zhuravleva
Preparation of the strategy for the next academic year
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YTHS (tulossa)
Kuulumiset tähän
Keskusvaalilautakunta

Opiskelijaedustajat tutkinto-ohjelmien määräaikaisarviointiin
Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma (AMK): Eliel Taskinen
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK): Juho Niemelä
Tämä homma on naputeltu valmiiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

133.

OPISKELIJAKUNNAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2022

Tänä vuonna jäsenmaksuhinnat ovat olleet koko lukuvuodelta 35€ ja lukukauden jäsenmaksu 22€
Esitys: Päätetään opiskelijakunnan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle sekä lukukaudelle.
Puheenjohtaja esittää, että koko lukuvuoden jäsenmaksu olisi 35€ ja lukukauden jäsenmaksu 22€.
Taskinen kannattaa esitystä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

134.

OPISKELIJAKUNNAN KANNATUSJÄSENMAKSU VUODELLE 2022

Vuonna 2021 JAMKOn kannatusjäsenmaksun suuruus on ollut henkilöjäsenelle 40e. Muiden
kannatusjäsentahojen jäsenmaksu on ollut minimissään 100e.
Esitys: Päätetään JAMKOn kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
Hokkanen esittää henkilöjäsenen kannatusjäsenmaksuksi 39,00€. Muiden kannatusjäsentahojen
jäsenmaksuksi minimissään 100€. Heikkilä kannattaa esitystä.
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Päätös: Hokkasen esityksen mukaan. Kannatusjäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 39,00€, ja muiden
kannatusjäsentahojen jäsenmaksuksi minimissään 100€.

135.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJISTON PALKKIOIDEN SUURUUS 2022

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat tällä hetkellä puheenjohtajalla 750€/kk ja varapuheenjohtajalla
550€/kk. Hallituksen jäsenet saavat vuoden lopussa kertapalkkiona 350€. Edustajiston
puheenjohtaja saa 400€ palkkion ja edustajiston varapuheenjohtaja saa 250€ palkkion
Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajiston palkkioiden suuruudesta vuodelle
2022.
Keskusteltiin korotuksista. Katsoimme pohjaa esityksille talousarviosta.
Heikkilä esittää hallituksen pohjaa sillä erolla, että HPJ 750e/kk 12 kuukauden ajan. Tästä tulisi
600euron säästö laitettavaksi muualle. Sillander kannattaa esitystä.
Heikkilä vetää pois oman esityksen.
Niemelä esittää HPJ 750e/kk 12 kuukauden ajan. HVPJ 600e/kk 11kuukauden ajan. Hallituslaiset
(9kpl) 600e/vuodessa (kahdessa osassa).EPJ 600e/vuosipalkkio. EVPJ 250e/vuosipalkkio.
Heikkilä ja Sillander kannattavat Niemelän esitystä.

Päätös: Niemelän esityksen mukaan.

136.

OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Hallitus on valmistellut edustajistolle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman.
LIITE_1_JAMKO_TOIMINTASUUNNITELMA_2022
Esitys: Hyväksytään JAMKOn vuoden 2022 toimintasuunnitelma.
Hallituksen puheenjohtaja esitteli tehdyt muutokset toimintasuunnitelmaan.
Niemelä huomasi, että kohta 3.4. puuttuu, joten kohta 3.5. tulee siirtää kohdaksi 3.4.
Niemelä esittää, että kirjaamme toimintasuunnitelmaan seuraavaa:”Ryhdymme puhumaan
turstaista fukseina. JAMKO käyttäisi jatkossa kaikkialla tursaista sanaa fuksi. Tursajaisista
puhuttaisiin fuksiaisina.”
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Palassalo huomautti, että haalarimerkit menisivät osiltaan uusiksi. Sillander huomautti, että jo
olemassa olevat materiaalit tulisi käyttää loppuun, ja antaa tälle muutokselle vuosi aikaa.
Anna Zhuravleva poistui kokouksesta klo 18:13.
Keskustelimme, voidaanko käyttää sanaa fuksi.
Komulainen piti puheenvuoron siitä, että muutos vaatisi laajempaa aikaikkunaa.
Palassalo piti puheenvuoron siitä, että fuksiaiset ovat tasa-arvoisemman kuuloinen nimitys
ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Keskustelimme, että kirjauksen voisi muuttaa seuraavanlaiseksi: “Ryhdymme ensi vuoden aikana
tekemään muutosprosessia, jossa tursas nimityksen sijaan käytettäisiin fuksia. JAMKO käyttäisi
jatkossa kaikkialla tursaista sanaa fuksi. Tursajaisista puhuttaisiin fuksiaisina.”
Hietala nosti esiin, että täytyy konsultoida viestinnän asiantuntijaa, kuinka paljon työtä vaatii
kyseinen nimenmuutos, ja kuinka paljon on jäljellä esimerkiksi merkkejä käyttämättä, jotta emme
ns. heittäisi rahaa hukkaan.
Niemelä esittää, että lisäisimme tosuun seuraavaa sisäiseen toimintaan : “Luovutaan
tursasnimityksen käytöstä.” Heikkilä kannattaa Niemelän esitystä.
Niemelä esittää myös, että lisätään toimintasuunnitelmaan kohtaan 2.1. “Viestitään aktiivisesti
KAJ:n tutorvastaaville tutorointiin liittyvissä asioissa.” Sillander ja Korri kannattavat Niemelän
esitystä.
Niemelä esittää myös, että muuttaisimme toimintasuunnitelmaan kohtaan 2.4. “Tursajaisten nimi
muutetaan fuksiaisiksi. Projektipäällikkönä toimii hallituksen varapuheenjohtaja. Hyödynnetään
fuksiaisissa KAJ- yhteistyötä tapahtumatuotannossa.

Niemelä esittää, että kohtaan 3.1. tulisi selventää, mitä tarkoitetaan haalarityöprosessin vastuun
jakamisella. Haluaisi selvennyksen siihen, että vastuun jakamisella tarkoitettaisiin nimenomaan
JAMKOn sisällä vastuun jakamista, mutta yhteistyössä KAJ:n kanssa.
Hietala piti puheenvuoron siitä, että haalarityöprosessi on ollut aika raskas ja työläs yhdelle
ihmiselle eli hallituksen varapuheenjohtajalle.
Miia Siemssen poistui kokouksesta 18:42.
Puheenjohtaja ohjeisti kokoustauon 18:43.
Kokoustauko päättyi klo 19:15.
Puheenjohtaja ohjeisti nimenhuudon, paikallaolijat merkitään Y- merkinnällä.
Niemelän muutosesitykset koottuna:
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2.0 LISÄYS: JAMKO luopuu vanhentuneesta termistä aloittavien opiskelijoiden kohdalla ja jatkossa
heitä kutsutaan tursaiden sijaan fukseiksi. Tursas ei nimenä kuvasta aloittavaa opiskelijaa vaan se on
hämmentävä ja loukkaava nimitys. Fuksi on helposti tunnistettava sana ja lähestyttävä sana ja sillä
on Suomessa pitkä nimihistoria.
2.1 MUUTOS: Viestitään aktiivisesti KAJ-tutorvastaaville tutorointiin liittyvistä asioista.
2.4 MUUTOS: Tursajaisten nimi muutetaan fuksiaisiksi. Projektipäällikkönä toimii hallituksen vpj.
Hyödynnetään Fuksiaisissa KAJ-yhteistyötä tapahtumatuotannossa.
2.5 MUUTOS: Tursajaiset sana korvataan sanalla fuksiaiset.
3.1 MUUTOS: Kirjaukseen muutos vastuun jakautuminen JAMKOn sisällä.
3.2 MUUTOS: Otsikoksi: Tapahtumien markkinoinnin ja jälkimarkkinoinnin tehostaminen. MUUTOS:
Tapahtumia markkinoidaan suunnitelmallisesti ja hyvissä ajoin. Tämä nostetaan ekaksi kohdaksi.
Seuraavaksi kohdaksi Facebook-kohta, johon muutos. MUUTOS: Luodaan jokaiselle tapahtumalle
tapahtumatieto kolmeen kanavaan eli nettisivuille, Facebook-tapahtuma ja Kide.app-tapahtuma (ei
myydä lippua). Jokaisella alustalla on sama tieto tapahtumasta. LISÄYS: Jokaisen tapahtuman jälkeen
pyritään keräämään käyttäjäpalautetta palautekyselyn muodossa.
Hietala piti puheenvuoron siitä, että 3.1 voitaisiin kirjata “JAMKO selvittää sisäisesti haalariprosessin
vastuun jakoa, ja selvitetään haalarityöprosessin uudistamismahdollisuuksia yhdessä KAJ kanssa.”
Niemelä ottaa tämän nimiinsä. Niemelä esittää: “JAMKO selvittää sisäisesti haalariprosessin
vastuun jakoa, ja selvitetään haalarityöprosessin uudistamismahdollisuuksia yhdessä KAJ kanssa.”
Smal piti puheenvuoron siitä, että 3.2 ei voisi kirjata muutosta yllä olevalla tavalla, vaan
toimintasuunnitelmaan tulee kirjata selkeästi mitä uusien toimijoiden tulee tehdä seuraavan
vuoden aikana. Toimenpiteiden tarkkaa kirjaamista tulisi vähentää, sillä seuraavan vuoden
toimijoiden tulee toteuttaa nämä seuraavan vuoden aikana. Toimenpiteiden tulisi olla
vapaamuotoisempia, esimerkiksi “Markkinointitapahtumien tarkastelua?”. Ei tulisi kirjata pilkulleen,
mitä tulevat toimijat tulevat tekemään.
Palassalo piti puheenvuoron siitä, että kohta 4.5 ei ole ehkä toimintasuunnitelman laajuinen lisäys.
Lisäksi tämä pidentäisi edustajiston kokouksia. Viime vuonna on ponsina tuotu esiin hallituslaisten
ja opiskelijaedustajien kuulumisia. Kyseinen kohta 4.5 siirrettiin ponsiin.
Puheenjohtaja ohjeisti koe-äänestyksen Niemelän ylläolevista muutosehdotuksien (2.0-3.5)
hyväksymisestä.
Puheenjohtaja kannattaa Niemelän muutos- ja lisäysesityksiä.
Kohtia 2.0-2.5 muutoksia ja lisäyksiä toimintasuunnitelmaan kannatti selkeä enemmistö.
Kohtia 3.1 ja 3.2 muutoksia ja lisäyksiä toimintasuunnitelmaan kannatti selkeä enemmistö.
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Korri poistui kokouksesta klo 19:53.
Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma Niemelän esitysten mukaisin muutoksin.

137.

OPISKELIJAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2022

LIITE_2_ JAMKO_talousarvio_2022.xlsx
Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022.
Anna Zhuravleva palasi kokoukseen klo 19:58.
Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion ja siihen tulleet muutokset OLL:n jäsenyydestä luopumisen
johdosta.
Niemelä piti puheenvuoron, että ottaisimme edustajiston kuluista -100€ ja siirtäisimme sen
hyvinvoinnin puolelle. Lisäksi vapaa-ajan kuluissa huomioitu 1000€ JAMKin haalariosuus ei riitä
kattamaan JAMKin logoja haalareissa. Tämän ei tulisi olla tappiollista, vaan JAMKilta tulisi saada
suurempi osuus haalarien tuottoihin.
Hahl piti puheenvuoron siitä, että rahat tulee kohdistaa opiskelijoiden hyvinvointiin. Hahl viittasi
Anna Tarvainen-Illi aloittamaan sähköpostiviestiketjuun ja Impi Saarimaan sähköpostiin. Saarimaa
kommentoi Lassi Halkosaaren puuttuvaa puheenvuoroa edustajiston kokouksen 10.11.
pöytäkirjassa, jossa ”mainittiin rahojen käytöstä suoraan Jamkon jäsenistön hyväksi, ja joka myötäili
kanssani samaa linjaa, eli tässä taloudellisessa tilanteessa pitää menoja karsia, ja huolehtia siitä että
perustoiminta saadaan hoidettua.” Saarimaa kertoi sähköpostissaan myös ”Lienee hallituksessa
päätetty tuo että säästyneellä jäsenmaksulla kehitetään opiskelijoiden paikallisia
hyvinvointitapahtumia, mutta tuohan on käsittääkseni juurikin se edustajiston kanta”. Hahl
kommentoi nostoa OLL:stä eroamisesta tehdystä tiedotteesta ”Jäsenmaksulla JAMKO aikoo kehittää
opiskelijoiden paikallisia hyvinvointitapahtumia.” Hahl kertoi, että tiedotteessa kerrotaan näin,
perustuen käytyyn keskusteluun edustajiston kokouksessa 10.11., niin kuin Saarimaakin kertoo. Hahl
kertoi, että tiedote kirjattiin edustajiston kokouksessa käytyyn keskusteluun perustuen, koska
tiedote oli saatava JAMKOn verkkosivuille seuraavaan aamuun (11.11.) klo 10 mennessä.
Edustajiston puheenjohtaja ei antanut edustajiston kokouksen jälkeen seuraavan päivän aamuun klo
10 mennessä muuta tiedotetta, kuin ”JAMKOn edustajisto on kokouksessaan 10.11.2021 päättänyt
kohdentaa tiukassa taloustilanteessa varojaan omaan toimintaan ja erota opiskelijoiden
liikuntaliitosta”.
Halkosaari piti puheenvuoron siitä, että Hahlin puheenvuoro ei pitänyt paikkaansa siitä, että
Halkosaaren puheenvuoro ei ollut kyseisen mukainen.
Puheenjohtaja ohjeisti, että keskustellaan talousarviosta eikä JAMKOn OLL tiedotteesta.
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Sini Karvonen poistuu 20:15.
Ihalainen piti puheenvuoron, että panostaisimme hyvinvoinnin osioon, enemmän kuin nämä 400
euron nosto nykyisessä talousarviossa.
Paula Hokkanen poistui 20:16.
Palassalo ja Niemelä pitivät puheenvuoron siitä, että talousarvioon on tullut muutoksia nopealla
aikataulussa, juurikin 10.11. kokouksen jäljiltä.
Niemelä esittää, että lisäämme vapaa-aikaan kohtaan muut tulot 33 000 = 34 000, lisätään
+1000euroa. Lisätään hyvinvointiin kohtaan tapahtumien kulut tästä saatu +400euroa ja että 200
euroa pysyy tiimien kuluissa ja +400 euroa erillisprojektien kuluihin. Halkosaari kannattaa Niemelän
esitystä.
Puheenjohtaja ohjeisti koe-äänestyksen Niemelän esityksen hyväksymisestä. Puheenjohtaja ohjeisti
nimenhuudon ennen koe-äänestystä.
Päätös: Hyväksyttiin talousarvio. Niemelän esitysten mukaisin muutoksin.

138.

TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2022

Esitys: Valitaan vuoden 2022 tilintarkastajayhteisöksi KPMG OY AB, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Johanna Gråsten.
Muutos; kyseinen henkilö siirtynyt uusiin tehtäviin. KPMG OY AB:n päävastuullisena tilintarkastajana
toimii Hermanni Syrjänen.
Puheenjohtaja esittää, että muutamme tilintarkastajan nimeksi: Hermanni Syrjänen. Heikkilä
kannattaa esitystä.
Puheenjohtaja ohjeisti koe-äänestyksen tilintarkastajan valinnasta, ja muutoksesta Hermanni
Syrjäseksi.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaisin muutoksin.

139.

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMAN LÄPIKÄYNTI

Esitys: Hyväksytään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.
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Hallituksen puheenjohtaja esitteli keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
Halkosaari kommentoi, että kaavioiden ei tulisi olla läpinäkyviä (graafit 1, 2 ja 3.). Halkosaari
kommentoi, että kohdassa 3.a. kolmas kappale, "jonka" sanan edestä puuttuu pilkku.
Saarimaa kommentoi, että OLLää koskevat maininnat tulisi poistaa.
Heikkilä kommentoi, että myös kaikki alaotsikot ja sisällysluettelon tekstit eivät olisi läpinäkyviä.
Heikkilä esittää, että palautamme keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman työstöön yllä mainituilla
kommenteilla. Halkosaari kannattaa Heikkilän esitystä.
Puheenjohtaja ohjeisti koe-äänestyksen KAT:in palauttamisesta työstöön. Selkeä enemmistö
kannatti Heikkilän esitystä.
Miikael Koukka poistui kokuksesta 20:54.
Päätös: Palautetaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma takaisin työstöön edustajiston
kommentein.

140.

VASTAUS PONSIIN JA MAHDOLLISET UUDET PONNET

Esitys: Käydään läpi mahdolliset vastineet viime vuoden syyskokouksissa tulleisiin ponsiin sekä
mahdolliset uudet ponnet.
Ponnet vuoden 2020 syyskokouksesta:
1. JAMKOn hallitus sekä edustajisto osallistuu Movemberiin esim. naisoletetut käyttävät
huulipunaa ja miehet antaa naamakarvojen kasvaa marraskuun ajan.
2. Kokouskutsun yhteydessä kysytään kirjalliset kuulumiset hallitukselta ja opiskelijaedustajilta ja
niitä ei käydä läpi yksityiskohtaisesti vaan merkataan vaan kaikille tiedoksi pöytäkirjaan.
3. JAMKOn edustajisto ja hallitus 2021 jatkavat hyvää käytäntöä edariryhmien/hallituksen
läsnäolijoiden laskemisella edustajiston iltakouluissa sekä kokouksissa. Jos edariryhmän tai
hallituksen varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti on syyskokouksessa 2021 alle 75 % tulee
ryhmän/hallituksen puheenjohtajan tehdä selvitys poissaoloista
●
●

Hallituksen puheenjohtaja pahoittelee kohdan 3. osalta.
Saarimaa pahoittelee Konkurssin puolesta kohdan 3. osalta.

4. Edustajiston kokouksien järjestävät tahot varmistavat, että heidän puolestaan kokoukset voivat
alkaa, kun ne on merkitty alkaviksi.
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●

Edustajiston puheenjohtaja toteaa, että aina on parantamisen varaa.

5. Edustajisto 2021 ottaa aktiivisesti työryhmäpaikkoja itselleen ja vähentää näin hallituksen
kuormitusta.
●

Tämän katsotaan toteutuneen.

6. Edustajisto 2021 osallistuu aktiivisesti edustajistovaalien markkinointiin.
● Katsotaan, ettei ole toteutunut halutusti. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
pahoittelee ponnen epäonnistumista.

Uudet ponnet vuodelle 2022:
1. JAMKOn toiminnan läpinäkyvyys. Nostetaan JAMKOn asiantuntijoiden roolia ja merkitystä
tuomalla edustajiston tietoon myös asiantuntijoiden kuulumiset. (Niemelän ponsi.)
2. JAMKOn edustajisto ja hallitus osallistuvat movemberiin parhaalla näkemällään tavalla.
(Heikkilän ponsi.)
3. Otetaan viime vuoden ponnet 3,4,5,6 käyttöön sellaisenaan myös vuodelle 2022. (Heikkilän
ponsi.)
4. Ensi vuoden (2023) toimintasuunnitelma tulisi olla selkeämmässä muodossa. (Niemelän
ponsi.)
5. JAMKOn tulisi osallistua rastilla ensi vuonna järjestettävään insinööriopiseklijapäivään
Jyväskylässä. (Komulaisen ponsi).
Puheenjohtaja esittää, että hyväksytään kaikki ponnet kerralla. Halkosaari kannattaa
puheenjohtajan esitystä.
Puheenjohtaja ohjeisti koe-äänestyksen ponsien hyväksymisestä. Selkeä enemmistö hyväksyi
ponnet.
Päätös: Hyväksyttiin esitetyt ponnet.

141.
●
●
●
●
●
●

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
Luottamustoimijatodistukset, ketkä kaikki haluavat? Sähköpostilla vai tulostettuna. Laittakaa
sähköpostia epj@jamko.fi EPJ ohjaa pyynnöt toiminnanjohtajalle.
Halkosaari kiittää kuluneista vuosista koko JAMKOa tasapuolisesti.
Legendat kiittää kuluneista vuosista.
Edustajiston puheenjohtaja haluaa kiittää Halkosaarta, ja koko edustajistoa ja hallitusta.
Niemelä haluaa kiittää kaikesta ja kaikkia.
Saarimaa haluaisi jatkaa ensi vuonna laatutiimissä. Kiittää myös kaikkia JAMKOssa
tasapuolisesti.
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●
142.

Hallitushaku on auki!
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21:19.
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Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 17 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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