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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2022

PAIKKA: FK27 (JAMKOn toimiston alakerrassa oleva kokoustila) tai Zoom etäyhteys jamko.fi/edustajisto -> syötä
Meeting id: 698-503-3596
AIKA: 6.4.2022 klo 16:00- / iltakouluna - ei päätösvaltaisia.

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

Henry Komulainen

JYVÄSKYLÄN

TRADENOMIOPISKELIJAT RY

(KONKURSSI) 1 + (0)

X Janita Hietala

JYVÄSKYLÄN SOSIAALI- JA

TERVEYSALAN OPISKELIJAT RY

(JASTO)

1 + (0)

Henriikka Tilander

SITOUTUMATTOMAT 4 + (0)

Ronja Pehkonen

X Vili Eskelinen

Janina Hyttinen

Anni Hasunen

OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET

(KOK) 5 + (0)

X Anttoni Sievinen

X Eetu Salmensuu

X Ilmari Leskelä

Marko Ruokolainen

X Peetu Luiro

RESTONOMIOPISKELIJAT (RES)

1 + (0)

Andrea Guermas

LEGENDAT XD 2 + (0)

X Antony Smal

X Jere Hekkurainen

VIHREÄT 1 + (0)

Jonna Rantanen

MUUT

X Niklas Sillander

Jouni Pasanen

Essi Kervinen

Nilla Selänniemi

Noora Hakonen

Lauri Kujala

Albert Lemetyinen

Ville Törnblom

X Paula Hokkanen

Asta Nieminen

Karri Lyytikäinen

Mirko Räty

X Miina Pirnes

Krista Rantanen

Anna Tarvainen-Illi

Eeva Vissel

Juho Niemelä

Maria Hurme
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57. KOKOUKSEN AVAUS

Vuoden 2022 Edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro avaa kokouksen.

Päätös:

58. 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:

59. 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:
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60. 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 esitti pöytäkirjantarkastajiksi Hietalaa ja Salmensuuta. Käytettävissä.

Päätös:

61. ILMOITUSASIAT

● VASTATKAA JUPINAKYSELYYN !!! *JOKU VOIMASANA TÄHÄN*

https://link.webropolsurveys.com/S/9DAECBB8E351C498

● Hallitus + epjstö SAMOKin lähtölaukausristeilyllä 12-14.4.

● Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 13.4.

● Edustajiston kevätkokous 25.4.

● Jälki-istunto Freetimessä 20.4.

● Jyy  + Jyps + Jamko pyörähuoltotapahtuma rajiksella 21.4.

● JAMKO Akatemia 23.4. la klo 9-15 Auditorio Valjakka

● Vappuviikolla tapahtuu paljon!

● 25.4. Aletaan jakamaan munkkeja ilmaiseksi jäsenille JAMKO Cafesta (400 ensimmäiselle)

● 26.4. Ystävyysmölkkyturnaus Jamkin, JYY:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa (klo 13-15)

● 27.4. tai 28.4. ilmaista simaa jäsenille Dynamolla tarjolla

● JAMKO osallistuu 30.4. Amazing Racen rasteille.

● 30.4. Minnan lakitusseremonia 17:30 Kirkkopuistossa

● 1.5. Vappupäivä ja piknik Harjulla

● 3.5. Siivoustalkoot kaupungilla (siivoamaan roskia haalarit päällä)

● 15.10. JAMKOn vuosijuhlat

Henkilöstön ja hallituksen kuulumiset:

HPJ Sillander

● EduFutura student forum & Johtoryhmä
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○ Sote strategia, miten hyvinvointialueet vaikuttavat alueellisesti ja miten EduFutura tätä

lähestyy

○ Ukrainan tilanteesta keskustelua niin student forumissa kuten johtoryhmässä.

○ Suomen hallituksen kehysriihi ja sen vaikutuksen oppilaitoksiin

○ Tulevaisuuden näkymät väestönkehityksen kannalta ja miten lähteä taklaamaan pieneneviä

ikäluokkia -> jatkossa yhä vähemmän hakijoita vaikka korkeakoulutettujen määrää pitäisi

kasvattaa

○ Jatkossa aihetta keventää johtamismallia/hallintoa vähempiportaiseksi ja dynaamisemmaksi

● Hallituksen kokous ja JOPO yhtiökokous tulossa. Valmistelua kevätkokousta varten -> ansiomerkki

ehdotukset tulossa edustajiston kevätkokoukseen

● Reksin kahvit tulossa johon keskusteltavat aiheet lähetetty ennakkoon

● Keskusteluja JYYn kanssa niin vapusta kuten kuntavaikuttamisesta

● Samok pj/tj päivät oli, keskustelua ideasta josko Samokilla voisi jatkossa olla valtakunnallisia etuja.

Eli yhteistyökumppaneita. Voisiko tällätavoin vaikka alentaa jäsenmaksua

○ Selvitystyö aikataulussa liittyen opiskelijakuntien rahoitusta

● Exchange tutorkoulutus enkuks

● Jamkin bookings -palvelun testausta. Vaikuttaa hyvälle, opiskelijoille siis mahdollisuus varata eri

tukipalveluihin aikoja

● Samok opiskelijakunnat esille -esittelyn teko

● Samok PJ emmi kävi kyläilemässä 25.3.

● Itseltä meinaa sometus aina unohtua -vaatii vähän skarppausta :

HVPJ Pasanen

● Palpron kanssa askartelua

○ Tapahtumien suunnittelua ja tapahtumavastaavien kanssa palaveeraamista

● Haalarityöryhmä päällänsä. Etsimme sponsoreita ja kilpailutamme valmistajia.

● Virkistys- ja kehittämispäivän suunnittelua

● SAMOKin PJ & TJ -päivät to 31.3.

KOPO Räty

SOPO Selänniemi

● Jupinaviikkojen suunnittelua: kysymysten läpikäynti, ständien ohjeistukset ja tiedottaminen yms.

● Mielenterveyspäivän suunnittelua: tempaus, somesisältö, uutiskirje…
● Seuraavan Jolkkarin suunnittelu ajatuksellisesti ja päivämäärä "lyöty lukkoon"

● SAMOK:in päästä oleva kummi, Emmi tavattu

● Tarmon kanssa yhteistyötä saatu pyörähtämään käyntiin

● Terveystyöryhmän kokous

● Opiskelijaintraa käyty läpi ja ideoitu

● Tarvaalassa käyty ständeilemässä
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TUTOR Hakonen

● Tutorsektorin kanssa jubailua ja tulevaisuuden suunnittelua/järjestelyä

● Mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Opkut esille -videota

● Kaj-tutorvastaavien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tutorolympialaisten ja tutorkasteen osalta

● Mukana tursajaisten/fuksiaisten työryhmässä

● Nillan (sopo) kanssa ideoitu ja suunniteltu Opiskelijoiden mielenterveyspäivän sisältöä

● Jupinaviikkojen ständeilyä Rajakadulla

● Suunnitellaan tulevan syksyn tutoreiden työnohjauksia

● Tutoreiden kysely-/jutteluhetki Jamko Cafessa 6.4., yhteistyössä Villen (degree) ja Laurin (mentor)

kanssa

DEGREE Törnblom

● Exchange tutor koulutuksia pidetty

● Exchange ja Degree yhteinen 3. koulutus suunnittelussa

● Tutor sektorin kanssa jubailuu

● Tutoreiden jubailu hetki edari kokouksen aikana

● Huhtikuussa jutellaan study abroad-osaston kanssa

MENTOR Kujala

● Tutorsektorin jubailut

● Mentorhaun suunnittelua

● Mentormemejen tekemistä + muun mainosmatskun tekemistä ja levittämistä

● Mentorhaku oli ja meni, 3 hakijaa

● em. Hakosen ja Törnblomin kanssa jututtamassa tutoreita

● Hakijoiden haastattelua

● Tulossa 3. tutorkoulutus

● Opiskelijan mt-päivän suunnittelua JAMKin kanssa tulossa

● Näitä nyt ainakin

TAPSAT Lemetyinen, Lyytikäinen

Nieminen

● Arj rastin suunnittelua

● Vujujen suunnittelun aloitus

● Tursajaisten suunnittelun aloitus

YHTEISTYÖ Kervinen

● Amazing Race- suunnittelua
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● Try Out-paikkojen kontaktointia

● Yhteistyö Ruokaboksin kanssa mahdollisesti kevään aikana

● Somepäivitysten selkeyttäminen seuraavaksi suunnittelun alla

● Välillä pitäisi saada opintojakin edistettyä 🤓

KEVA Hokkanen

● oppari keke-tiimille vie nyt loppurutistuksen verran aikaa

○ Reilun kaupan korkeakoulu mahdollinen myös JAMKOlle (tulee koko organisaatiolle, jos

otetaan), koskee myös KAJ:ita

● Parissa tapahtumassa mukana (Liikunta Appro ja pyöränhuoltotapahtuma, Vujutyöryhmä…)

● KVL homma työllistää vielä hieman (tiedotetta sotkenu aikatauluongelmat)

● Haalaritilauksen jälkeen saa tulevaisuuteen speksit, jos mahollista tarjota

kierrätysmatskuhaalarivaihtoehto

EPJ Luiro

● Suunniteltu ja kuvattu Opkut esille! -Videota.

● Haalarityöryhmän kokous: EPJ mukana jäsenenä oman kiinnostuksen vuoksi. Siellä keskusteltu ja

mietitty sponsorijuttuja ja konkreettisia, mitä haalarissa pitää olla -asioita.

● KOAS:in hallituksen kokous: Siellä ei mitään maata mullistavaa, Tilinpäätös näytti hyvälle. Uudet

hankkeet etenee suunnitellusti. KOAS siirtynyt vuoden 22. alusta kokonaan vihreään kaukolämpöön

ja saanut helmikuussa ekokompassisertifikaatin.

● Hallituksen kokous: esitetty tiukkoja kysymyksiä JES:ille.

● Jupinaständeilyä  2/3 takana.

● Selvitetty edarin ryhmäyttämistä (vielä kesken)

-Selvitetty mahdollisuutta pitää edustajiston kokoukset myöhemmin alkavina.

-Käyty läpi JAMKO:n markkinointia edustajiston jäsenten palautteen pohjalta (vielä kesken)

-Kirjoitettu kannanottoa Opiskelijoiden Mielenterveyspäivälle.

● Hallituksen kokous 2: Nostettu esiin yhdenvertaisuussuunnitelman puutetta ja sen tärkeyttä.

● Sisäisiä luottamuksellisia palavereja.

Tosi paljon yleistä pööpöilyä JAMKO:n toimistolla ja mukana kaikessa juoksevassa, mitä eteen tulee.

Tämä tehty tarkoituksella MBWA-hengessä.

Toiminnanjohtaja JAMKO, toimitusjohtaja JOPO, sihteeri, hallinto - Pirnes

● 22.3. jälkeen = 11 työpäivää
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● Tilinpäätös x2 organisaatiolta, hallinnolliset tehtävät tähän, kaikki tsiljoonat liitteet KPMG:n

suuntaan, KPMG tilintarkastusyhteistyö muutenkin, selvityspyynnöt Accountorille - ja

oikaisupyynnöt näihin liittyen. Myös edellisen kevään ja aiempien vuosien epäselvyyksien selvittely

rahelin osalta.

● Lisäksi kuukausittaiset palkkaexcelin tekemiset (sisältäen mm. lopputilin laskelmat)

● Maaliskuun kuukausiraportit kirjanpitäjälle x 2 organisaatiota

● Uuden työntekijän hallinnolliset  ja järjestelmälliset asiat, sekä viestinnälliset

● JOPOn osalta: viestintää, työntekijän etsintää, puheluita, tuotteiden poistoja, mynets- portaalin

teknisiä ongelmia koskien tilitys- ja myyntiraportteja

● Vanhan työntekijän irtisanoutuessa hallinnolliset ja järjestelmälliset asiat

● JAMKO Akatemian suunnittelua / aikataulutusta / sponsoroinnit ja tarjottavat / esiintyjille viestintää

● Opiskelija-aktiivina opintojakson loppureflektioita (x2)  ja loppuraporttien lukemista ja

loppukeskusteluja

● Sisäiset palaverit x2 vkossa

● Jäsenpalvelun jäsenyys-palaveri - hyviä ideointeja!

● Ulkoiset palaverit, mm. työterveyshuolto Laine ja sen sopimuksen tarkastelu

● Uuden TES:in tulkintaa työnantajanäkökulmasta ja Paltaan asian tiimoilta (palveluajojen

työnantajat)

● Hallituksen kokous

● Uuden työntekijän perehdytystä

● SAMOK lähtölaukausinfon suunnittelu

● Työajanseuranta excel-lomakkeiden seuranta ja korjaus x 7 hlö

● Rehtorin tapaamisen esityslistan teko ja aiheiden pohtiminen

● Yhtiökokouksen liitteet ja niiden korjauspyynnöt kirjanpitäjän suuntaan

● OHKE hankkeen budjetin varmistelua, laskemista ja selvittelyä

● YYA hankkeen budjetin henkilöstökululaskenta

● SAMOKin puheenjohtaja/toiminnanjohtaja päivään osallistuminen. Varmolan selvitys opkujen

rahoituksesta valmis vappuun mennessä

● Luottamukselliset esihenkilökeskustelut

● Saikkujen (x4) aiheuttamat tehtävät ja uudelleenaikataulutukset ja koordinoinnit.

JÄSPA Rantanen

koronassa atm, kuulumiset tulossa 25.4. kevätkokoukseen

OHJAUS&HYVINVOINTI Vissel
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koronassa atm, kuulumiset tulossa 25.4. kevätkokoukseen

VIESTINTÄ&EDUNVALVONTA Tarvainen-Illi

● Jupinaviikkojen markkinointia. Vastaattehan kaikki Jupinaviikkojen kyselyyn viimeistään su 10.4.:

https://link.webropolsurveys.com/S/9DAECBB8E351C498

● Graafisen harjoittelijan työnohjausta

● Jamkin intran suunnitteluun ja työstöön liittyviä palavereja 2-3 viikossa ja opiskelijoiden

kommentointikierroksen suunnittelua. Uuden intran suunnittelun tueksi tarvitaan opiskelijoiden

osallistumista. Toivomme myös edustajiston vaikuttamista asiaan. Tule mukaan keskiviikkona 20.4.

klo 10 - 11.30 Pääkampukselle tilaan C113 tai osallistu Teamsin kautta. Lisätietoja

intrauudistuksesta:

https://intra.jamk.fi/opiskelijat/Lists/Uutiset%20opiskelijoille/DisplayNewsForm.aspx?ID=910

○ Tulossa myös webropolkysely, jossa voi osallistua kehittämiseen.

○ JAMKOn intrasivut vielä työn alla: tarkoituksena on siirtää intraan mm. opiskelijaedustajien

ja mentoreiden yhteystiedot, jolloin ne ovat vain korkeakouluyhteisön saatavilla, ei

julkisesti. Lisäksi mietinnässä, että intrasivuilla tuotaisiin paremmin esiin

luottamustoiminnan opinnollistamista ja mitä vaihtoehtoja JAMKO siihen tarjoaa.

● Jamkin epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisymallin ja sovittelijoiden tilanteen selvittelyä. Jamkilla ei

tällä hetkellä ole käytössä opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän tapauksiin luotua toimintamallia,

joka tehtiin keväällä 2020, resurssien puuttumisen takia. Jamkissa on henkilöstölle omansa. Tämä on

kestämätön tilanne, sillä opiskelijoiden toimintamallin puuttuessa, se vaikuttaa valtavasti myös

toimijoiden mahdollisuuksiin vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin, turvallisemman

opiskelijayhteisön rakentamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Se voi vaikuttaa myös tulevan

yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman luomiseen, sillä toimintamallia ei ole. Työn alla

tapaaminen oppilaitospastori Johanna Tikkasen, opo Heli-Riikka Immosen, opiskelijapalveluiden

päällikön Kristiina Korhosen ja koulutuksen kehittämispäällikön Sirpa Tuomen kanssa.

● Osallistun perjantaina oman liiton tarjoamaan Saavutettavat Dokumentit koulutukseen: Mitä

tarkoittaa saavutettavuus ja miten huolehditaan siitä, että Word-, Excel- ja PDF-dokumentit ovat

myös erityisryhmien kannalta saavutettavia. JAMKOn verkkosivuille tulisi luoda

saavutettavuusseloste, jossa myös näitä asioita kirkastetaan.

● Koulutusalajärjestöjen häirintäyhdyshenkilöiden kanssa pitämättä yhteinen tapaaminen, olen

joutunut harmittavasti uudelleen kalenteroimaan sairastumisien tai akuutimpien projektien tieltä.

● Takaraivossa kriisiviestintäsuunnitelman käynnistäminen (tosu)

OHKE- hanke  Koskela

koronassa atm, kuulumiset tulossa 25.4. kevätkokoukseen
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62. 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.”

Keskusvaalilautakuntaan on ollut avoin haku viikosta 10 alkaen. Hakua jatkettiin 5.4. saakka.

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.

Alustava esitys puheenjohtajalta keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Niemelä,

varapuheenjohtaksi Hurme, jäseneksi Selänniemi ja Eskelinen.

Päätös:

63.  VALITAAN SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ

Jamkon säännöstö: Luku 1 - Säännöt

13§  “Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on

päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa,

joissa kummassakin muutosehdotusten on saatava vähintään kaksi kolmasosaaa (2/3) kaikista

edustajiston äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. Säännöt tulee

kääntää englannin kielelle kuuden (6) kuukauden kuluessa niiden voimaan astumisesta.

Opiskelijakunnan säännöstön osalta on syntynyt keskustelua tarpeesta muuttaa säännöstöä

yksityiskohtaisemmaksi ja selkeämmäksi. Että sääntöihin saadaaan suunniteltua tarpeelliset
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muutokset, voidaan työstämistä varten nimetä edustajistosta sääntötyöryhmä luonnostelemaan

muutosehdotusta edustajistolle.

Esitys:

Kiinnostuneita sääntötyöryhmään ovat Smal, Luiro, Hekkurainen ja Eskelinen.

Päätös:

64.    MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)

● Tieto kokouksista etukäteen tarpeeksi etukäteen. Kokousten aloitusaika myöhemmäksi
● 25.4.2022 maanantaina on KEVÄTKOKOUS klo X iltapäivällä. Suositellaan iltakoulua ennen

kevätkokousta.
● Milloin käydään läpi taloutta? Meillä on kuitenkin asioita joita voisimme tarkastella
● Onko edustajiston mahdollista ottaa ”perehdytys” uudestaan?
● Mitkä on kustannukset nyt kun on +1 enemmän henkilöitä hallituksessa, kuin olimme

laskeneet viime vuonna.

65.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:
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