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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2022
PAIKKA: Tulikari Auditorio R35D205 tai Zoom etäyhteys jamko.fi/edustajisto -> syötä Meeting id: 698-503-3596
AIKA: 21.3.2022 klo 17:23-17:51.
Kävimme asioita läpi 16:15-17:23 iltakoulun muodossa.
KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+0):
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
6+ (0)
Jackie Cosic
Jonathan Rubenstein
X Mauri-Tapani Heinonen
X Tiia Antinaho
X Meri Korri
X Henry Komulainen
JYVÄSKYLÄN
TRADENOMIOPISKELIJAT RY
(KONKURSSI) 1 + (0)
Janita Hietala
JYVÄSKYLÄN SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN OPISKELIJAT RY
(JASTO)
1 + (0)
Henriikka Tilander

SITOUTUMATTOMAT 4 + (0)
X Ronja Pehkonen
X Vili Eskelinen
Janina Hyttinen
Anni Hasunen
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET
(KOK) 5 + (0)
Anttoni Sievinen
X Eetu Salmensuu
X Ilmari Leskelä
X Marko Ruokolainen
X Peetu Luiro
RESTONOMIOPISKELIJAT (RES)
1 + (0)
Andrea Guermas

LEGENDAT XD 2 + (0)
X Antony Smal
X Jere Hekkurainen
VIHREÄT 1 + (0)
X Jonna Rantanen
MUUT
X Niklas Sillander
X Jouni Pasanen
X Essi Kervinen
X Nilla Selänniemi
Noora Hakonen
Lauri Kujala
X Albert Lemetyinen
Ville Törnblom
X Paula Hokkanen
Asta Nieminen
Karri Lyytikäinen
Mirko Räty
X Miina Pirnes
Arttu Niemelä
Anna Tarvainen-Illi
Eeva Vissel
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46. KOKOUKSEN AVAUS
Vuoden 2022 Edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:23.

47. 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.

48. 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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49. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
JAMKOn säännöistä luettuna toiminnanjohtaja toimii edustajiston kokouksien sihteerinä. Hänen
ollessa estyneenä valitaan tilalle joku muu.
Esitys: Valitaan lisäksi kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt
toimivat molemmissa tehtävissä.
Puheenjohtaja esittää pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eskelistä ja Pehkosta.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

50. ILMOITUSASIAT
●

●
●

Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy hallitushaku on käynnissä. Hakuaika päättyy 5.4.2022
klo 23:59. Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen rekry@jamko.fi. Lisätietoja JAMKOn
verkkosivuilla. (osakeyhtiön pj:lle vuosipalkkio ;)
Jäsenpalveluun on rekrytoitu uusi asiantuntija. Niemelä on irtisanoutunut tehtävästään,
viimeinen työpäivä 29.3.
Tulevia tapahtumia: Jälki-istunto 20.4. @ Freetime, Try Out tulossa mutta auki, Jamko
osallistuu 30.4. Amazing Racen rasteille.

Hallituksen ja henkilöstön kuulumiset 21.3.2022

HPJ Sillander
-

Korona(?) sairastettu, käytännössä vaati viikon palautumisen.
Reksin kahvit.
SAMOK verkostotapaamisia
Opku+ Ohjausryhmä. Keskustelua ajankohtaisista asioita kuten lähiopetukseen palaaminen, Ukraina,
järjestelmät jne
Edunvalvontatiimin miitit. Isoimpina asioina tutorkoulutukset ja jupinaviikot.
Jyväskylän Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin kanssa tapaaminen yhdessä
edustajiston puheenjohtajan kanssa. Tapaamisessa mukana myös Jyy:ltä hpj & epj.
Kaupungin viestintäpäällikön ja viestintäkoordinaattorin kanssa tapaaminen. Keskustelussa JAMKOn
rooli, miten opiskelijakortti kenttä on muuttunut ja miten se vaikuttaa JAMKOn toimintaan sekä
edunvalvontaan. Tapaaminen avasi hyvin ovia ja nyt lähdemme kehittämään tiiviimpää yhteistyötä
yhteisen tavoitteen eteen: Jyväskylä on paras paikka opiskella.
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Jäsenpalvelun asiantuntijan rekry
Osavuosikatsaus
Poliittisen paperin aloituspalsu. Kun hallitus saanut työstettyä luonnoksen päivitetystä paperista
pyydetään siihen huomioita edustajistolta.
JAMKO & JYY hallitusmeet
ONTFoorumi. Opinnäytetöiden vaatimuksista paljon keskustelua, lähempänä gradua tällä hetkellä
kuin kandia -> syytä tarkastella vaatimuksia(keventää prosessia)
Yhteistyökuvioita
Wappuviikon suunnittelua! Ilmaista simaa, munkkia, mölkkyturnausta..

HVPJ Pasanen
- Palprotiimin vetämistä.
- Joryn ja koronaryhmän kokouksiin osallistuminen.
- Jäsparekryn suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.
- Tapahtumien suunnittelu tapsojen kanssa.
- Haalarityöryhmän työskentely aloitettu
KOPO Räty
SOPO Selänniemi
- Kerätty opiskelijoilta palautetta YTHS:stä, joka annettu itäisen alueen johtokunnan
opiskelijaedustajalle ja jonka kanssa tavattu johtokunnan tapaamisen jälkeen sekä saatu YTHS:n
kuulumisia takaisinpäin
- Jupinaviikkojen suunnittelu - kysymysten läpikäymistä, ständien suunnittelua, markkinointi yms.
(Jupinaviikot 28.3.-10.4.)
- Terveystyöryhmien / HyPe-tiimin kokouksissa ollut mukana ja siellä keskusteltu yleisesti, kuinka
YTHS:n toimintaa voisi kehittää
TUTOR Hakonen
- Uusien tutoreiden kouluttaminen aloitettu (isoista koulutuksista 2 / 3 takanapäin)
- “Vanhojen” tutoreiden opintojakson loppuun saattamista
- Yhteistyötä KAJ:den tutorvastaavien kanssa tehty aktiivisesti ja tehdään jatkossakin
- Tutorsektorin kanssa pohdintaa JYY:n tutortoiminnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä
DEGREE Törnblom
- Uusien Degree ja Exchange tutoreiden kouluttaminen aloitettu, Degree ⅔ koulutusta ja Exchange ⅓
suoritettu
- Exchange tutoreiden lisärekry suoritettu, saatiin 8 uutta tutoria
- KV-ryhmän kanssa keskusteltiin RISEN Europe-university hankkeesta ja JAMK:in yhteistyöstä muiden
maiden korkeakoulujen kanssa
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Keskusteltu vanhojen tutoreiden kanssa heidän tutorkurssien loppuun saattamisesta
Keskustellaan tulevaisuudessa Exchange tutoroinnin parantamisesta, rekryprosessista
kouluttamiseen ja yhteistyön parantamisesta study abroad(maksullisten vaihtareiden) tutorointiin
liittyen

MENTOR Kujala
-Tavattu mentororeita ja kyselty miten on mennyt. Yksi mentor lupautunut kirjoittamaan blogitekstin
mentoroinnista.
https://www.jamko.fi/mentorin-turinoita/
-Tulossa 21.3. kysy mentorilta-etäiltama, kutsuttu mukaan tutoreita
-Rekryä ja mentoroinnin näkyvyyttä pohdittu, kuvattu mainosmateriaaleja ja tehty markkinointisuunnitelma
-Rekry alkaa 28.3. ja loppuu 3.4. entinen tutor, hae mentoriksi

😏

TAPSAT Lemetyinen:
-Tapahtumia on nyt rajoitusten poistuttua alkanut tulemaan kovalla tahdilla
-Markkinointia omalla kohdalla vielä kehitettävä, mutta koko ajan luistaa hommat paremmin.
-Syksyn isojen tapahtumien suunnittelu alkanut
YHTEISTYÖ Kervinen
- Korona myös täällä sairastettu, siksi etänä :(
- Hommassa alkaa olemaan pikkuhiljaa tekemisen meininkiä
- Kevään Timetravelsin matka Saariselälle myytiin meidän puolelta loppuun, saatiin jopa muilta
opkuilta lisälippuja ja myytiin nekin!
- Vappuapproja lähestytty -> saatiin JAMKOlle oma lippukiintiö (100 kpl) joka loppuuvarattiin
kymmenessä minuutissa. Tällaisia mahdollisesti lisää, jos tulee mieleen tapahtumia, niin
kontaktoidaan järjestäjiä mielellään :) Tuo kuitenkin meidänkin someen kivaa lisäpöhinää
- Kevään ensimmäinen Try Out kaatui valitettavasti, mutta kovasti pyrimme ideoimaan keväälle toista
Try Outia
- Korkeakoululiikunnan kanssa yhteistyötä, odotellaan heiltä viestiä
- JAMKO mukana Amazing Racessa
- Itsellä haaveissa suorittaa kysely tms opiskelijoiden eduista ja tapahtumista esimerkiksi syksyä
ajatellen; mitä halutaan, mikä kiinnostaa, minkälaisia etuja
- Meno välillä hieman sellainen, että jokainen tuusaa omaa asiaansa. Viestinnän läpinäkyvyys ja
viestinnän tärkeys pitäisi nostaa vahvemmin esille :)
- PÄÄSTÄISPÄ NÄKEMÄÄN LIVENÄ ENEMMÄN
KEKE Hokkanen
-

Aloitettu haalarien kierrätysmatskuvaihtoehdon selvitystä Globe Hopelta
Jolkkareissa oli kestävyysteema
Mukana palprossa ja edvassa, tapahtumien apustus vienyt aikaa hetkellisesti
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(aikaa vienyt myös omat opinnot, muut työryhmät ja KVL madness)
Linjapaperien työstöä ollut (kunta ja pol)
Verkostoitumista keke-jutuissa, on vielä alkutekijöissään
Ständeilyä
InnoFlash keke toimeksianto opiskelijoille
Liikunta-appro lähtee liikkeelle tässä piakkoin joskus
Tulossa: Reilun kaupan selvitys, hinta hiililaskennalle (arvio), lisää verkostoitumista (jos porukka
vastaa maileihin), Jupinaviikkoständeily

HENKILÖSTÖN KUULUMISET
Uusi jäsenpalvelun asiantuntija aloittaa 24.3. klo 9:00 neljän päivän perehdytyksellä. Niemelän viimeinen
työpäivä on 29.3.
JÄRJESTELMÄT/JÄSENPALVELUT
- Jäsenyyksien myyntiä ja jäsenyysasioiden auttamista, suureksi osaksi vaihto-opiskelijoita
- Korttinoutoja/-postituksia, tarranoutoja, jäsenliittymisen auttamista jne.
- Perehdytysmateriaalien tekoa seuraajalle
- Pari kansitustilausta (menossa hiljainen aika tällä saralla, myöhemmin keväällä pitäisi tulla
enemmän tilauksia. Tämä anyway JOPOon liittyvä asia)
- Opku+ Osuuskunnan miittejä
- Muutenkin asioiden valmistelua ennen toisiin tehtäviin toisaalle siirtymistä

OHJAUS & HYVINVOINTI
-

-

-

Tutorkoulutusten suunnittelua ja toteutusta tutorvastaavien kanssa. Kaikki toteutettu hybridinä,
joten paljon on täytynyt tehdä töitä sen eteen, että koulutukset olisivat hyvä ja opettavainen
kokemus kaikille. Koulutukset ovat kestäneet n. klo 9-15 per koulutus. Myös tutorpasseja
uudistettiin toimivammaksi ja tutoreille paremmaksi.
- Degree 2x
- Vertais ja monimuoto 2x
- Exchange 1x, toinen tulossa ensi viikolla
YTHS-vaikuttaminen (Jyväskylän terveystyöryhmä, alueellisen johtokunnan opiskelijaedustajan
kanssa kommunikointi), mahdollinen kannari mielenterveyspalveluiden jonotilanteeseen liittyen.
Tilanteesta ollaan siis huolissamme ja halutaan tuoda myös opiskelijoiden tietoon, mistä tämä
johtuu.
Tutorsektorin kanssa säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset parin viikon välein ja yksittäisten
henkilöiden kanssa saattaa olla useamminkin.
Hanketyö (OHKE ja YYA)
Mahdollisissa hyvinvointitapahtumissa tukeminen
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Opiskeluympäristön tarkastustilaisuus, raporttia tästä odottelen vieläkin.

VIESTINTÄ
-

-

Graafisen harjoittelijan työnohjaus, harjoittelun hybridimallin (ohjaaja ja harjoittelija etänä) takia
testattu uusia käytänteitä ja toimintamalleja.
Mukana Jyväskylän kaupungin yhteistyötapaamisessa.
Jupinaviikkojen järjestelyä ja markkinoinnin suunnittelua.
Keskusvaalilautakunnan ja jopon rekrytoinnin markkinointi.
Jamkin intra uudistuu, JAMKO mukana työstössä, uusi intra otetaan käyttöön elokuussa 2022.
Suurimpana muutoksena nykyiseen on se, ettei jatkossa ole erillisiä opiskelija- ja
henkilökuntaintroja, vaan yhteisen intran sisältöjen näkyvyys määritellään kohdennuksilla ja
käyttöoikeuksilla.
- JAMKOlla on oma intran osio, jonka sisältöä työstetään.
JAMKOlla käytössä Google Analytics nettisivuilla. Euroopan unionin tietosuojaviranomaisten
päätöksen mukaan Google Analytics on Euroopan tietosuojalakien vastainen. Google Analytics
mahdollistaa henkilötietojen
siirtämisen Euroopan ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. On hyvin mahdollista, että Google,
EU ja USA setvivät asiansa, mutta kannattaa pohtia tässä vaiheessa myös JAMKOn
tarpeita ja nettisivujen funktiota.

TOIMINNANJOHTAJA/HALLINTO
-

-

Huom: noin 1/5 työajasta Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy:n toimitusjohtajan työtehtäviä, joita
ei ole lueteltu tässä
JAMKO Akatemian ideointi, järjestelyt, aikataulutus, esiintyjäpyynnöt (23.4. la 9-16, Valjakka
Auditorio)
Uuden YYA- hankkeen käynnistelypalavereita, budjetin laatimista, toimintasuunnitelmaa, budjetin
uudelleenlaskenta jne
Opiskelija-aktiivina opintojakson viime vuoden aktiivien loppukeskusteluita, loppuraportteja,
todistuksia jne
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä useassa kokouksessa, sekä uuden KVL:n rekryn käynnistys
Opiskelijakuntien taloustilannetta avannut Tapio Varmolalle - tehnyt selvityksen JAMKOn osalta
täältä asiasta lisää:
https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/selvityshenkilo-etsimaan-ratkaisuja-amk-opiskelijakuntien-jase
nkadon-vaikutuksiin
Koulutuksen kehittämisen webinaari
Opku + ohjausryhmän kokouksia
Ohke- hankkeen kokouksia
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-

SAMOK kummitapaaminen
JAMKin johdon tapaamisia ja esityslistan tekoa tapaamisiin(“Reksin kahvit”)
Hallituksen kokouksissa/aamukouluissa sihteerinä
Jäsenpalvelun asiantuntijan rekry-ilmoituksen tekoa, rekrypuheluihin vastaamista, hakemusten
lukemista ja haastatteluvalinnat, haastatteluaikatauluttamiet, haastattelukysymysten teko,
haastattelut kahtena päivänä, valinnat, haastatelluille soitot, sopimuksen tekoa valitulle
henkilölle…Uusi henkilö aloittaa 24.3.
Palvelualojen työnantajan PALTA ry:n kyselyyn vastaaminen ja taustatietojen taustoittamine. -> uusi
TES myös
Lähtölaukausristeily järjestelyitä
Laine työterveyssopimuksen tarkastelu, täsmennys ja uudelleenallekirjoitus
Poliittisen linjapaperin työstön aloitus
Budjettiperehdytyksien diojen tekoa
Ryhmätyönohjaus
Tapaaminen (meidän aloitteesta, otettiin yhteyttä heihin, koska olivat ottaneet Frankin kanssa
yhteistyötä, haluttiin selventää, että tämä on meidän toiminnasta pois, Frank ei aja opiskelijoiden
etua - raha mänöö Ruotsiin) Jyväskylän kaupungin kanssa. Keskusteltiin mm siitä, kuinka saadaan
yhteistyötä syvennettyä, muistuteltiin myös AMK opiskelijoiden olemassa olosta kaupungissa, ja
pohdittiin kuinka saadaan yhdessä tehtyä Jyväskylästä opiskelijapääkaupunki..
Luottamukselliset esihenkilötyötehtävät
Rutiinihommat kahden organisaation osalta eli kaikki ostolaskujen
maksaminen/tarkastaminen/dimensioiti - tarvittavat korjauspyynnöt. myyntilaskujen luominen
yrityksille, budjetin seuranta - myyntilaskujen toteutumisen seuranta, palkkayhteyshenkilön
työtehtävät, kuukausiraportit kirjanpitäjälle, juokseva hallinto, ongelmatilanteet alati vaihtuvan
kirjanpitäjän kanssa jne..

51. VALITAAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaaliohjesääntö: Luku 2 - Keskusvaalilautakunta
3§ Keskusvaalilautakunta
“JAMKO:n Keskusvaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset.
Keskusvaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.
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. Keskusvaalilautakunnan jäsenten
tulee olla opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä.”
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Keskusvaalilautakuntaan on ollut avoin haku viikosta 10 alkaen. Opiskelijakunnan sääntöjen
mukaan edustajisto valitsee KVL:n, joten mikäli avoimen haun kautta ei ole tullut tarpeeksi
hakemuksia, voidaan KVL täydentää myös edustajiston kautta sääntöjen puitteissa.
Esitys: Valitaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta.
Keskusvaalilautakuntaan olemme saaneet tähän päivään mennessä 2 hakemusta, kvl:n jäseniksi.
Emme ole saaneet hakemuksia puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.
Keskustelimme KVL haun nostoista intraan ja someen ennen kokouksen aloitusta iltakoulun
yhteydessä.
Puheenjohtaja esittää, että jatkamme vielä KVL hakuaikaa seuraavaan edustajiston
kokoukseen saakka, jossa teemme valinnan keskusvaalilautakunnan jäsenistä. Legendat XD
kannattavat puheenjohtajan esitystä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.
52. VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJA TKI:HN
TKI:n opiskelijaedustaja Jonathan Rubenstein ilmoitti edellisessä kokouksessa, että ei voi enää
jatkaa sen opiskelijaedustajana. Varajäsen Heinonen toivoi voivansa pysyä varajäsenenä.
Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja TKI:hn (tutkimus-kehitys-innovaatio toiminta).
Keskusteltiin mahdollisesta opiskelijaedustajapaikasta TKI:hn.
Smal esittää itseään mahdolliseksi opiskelijaedustajaksi. Puheenjohtaja kannatti Smalin esitystä.
Päätös: Smalin esityksen mukaan.

53. EDUSTAJISTON TOIVEITA JAMKON TOIMINNALLE 2022
Vapaata keskustelua toiveista JAMKOn toimintaa kohtaan. Otetaan vastaan edustajiston toiveita,
mitä JAMKOn tulisi tehdä vuonna 2022. Painotuksena asioita, jotka eivät vaadi taloudellisia
panostuksia.
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Keskustelimme mm. seuraavista toiveista:
Sisäinen viestintä avoimemmaksi JAMKOn hallituksen ja JAMKOn edustajiston välillä.
Budjetin seuranta (veriryhmähaalarimerkit) edaattoreille, mahdollinen lisätalousarvio onko
tarpeen?
Kehityskeskustelujen aikataulut.
JAMKin kehittämät teemat edellisten jupinaviikkojen perusteella, näistä viestiä myös edaattoreille.
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Keskusvaalilautakunnan palavereista tiedotusta edaattoreille.
Kuntosalin toiminnasta kehitysideaa; painojen paikalleen laittaminen on kuntosalilla vierailijoille
vaikeaa. Pari lappuja asiasta ei aja asiaansa. Isommat kyltit kuntosalin seinille; “palauta painot
paikoilleen”. Mikä paino minnekin ohjeistus myös erittäin tarpeen.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi vappuviikon mahdollisista tulevista aktiviteeteista. Annettiin
edaattoreille myös mahdollisuus ideoida.
Toivotaan kokouskutsua 2 viikkoa etukäteen, esityslistaan riittänee 1 viikko. Doodle voisi toimia
tässä.
JAMKOn sääntöihin toivotaan muutoksia tänä vuonna ja edaattorien minimikokoonpanoon
muutosta.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

54. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
●

●
●
●

Edellisen edustajiston ponsi: tursajaisista fuksiaiset. Tursajaismerkkejä on runsaasti (kestävä
kehitys näkökulmasta tätä ei tulisi vielä täksi syksyksi muuttaa). Jäsenistölle kysely tursajaisnimike vai fuksiais- nimike? Huomioitavaa, että tämä ei voi sekoittua jupinoihin, ei
aikataulullisesti eikä muutenkaan. Keskustelimme, että pitäisimme jäsenkyselyn
aiheesta:”ollaanko tursaita vai fukseja”.
Hallituksen ja henkilöstön kuulumiset. Toivotaan edaattoreilta palautetta, kuinka toimitaan
jatkossa.
Verkostoitukaa! Tulkaa hiihtämään. T. Hokkanen
Jupinaviikkojen ständeilyt - edaattorejakin toivotaan paikalle, pelkkä pyörähdyskin riittää.
Sopo Selänniemi laittanut tästä kaikille sähköpostia.

55. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:51.
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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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/47d12992-c7b9-4e6f-bc5e-fb601cef77aa

www.vismasign.com

