EDUSTAJISTON PÖYTÄKIRJA

1 (11)

24.5.2022

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2022
PAIKKA: Letkutie 2, 40700 Jyväskylä. Ullakon saunakabinetti / tai Zoom etäyhteys jamko.fi/edustajisto -> syötä
Meeting id: 698-503-3596
AIKA: 24.5.2022 klo 17:00

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)
X Janita Hietala
JYVÄSKYLÄN SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN OPISKELIJAT RY
(JASTO)
1 + (0)
Henriikka Tilander

SITOUTUMATTOMAT 4 + (0)
X Ronja Pehkonen
Vili Eskelinen
Janina Hyttinen
X 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)
X Andrea Guermas

LEGENDAT XD 2 + (0)
X Antony Smal
X Jere Hekkurainen
VIHREÄT 1 + (0)
X Jonna Rantanen
MUUT
Niklas Sillander
X Jouni Pasanen
Essi Kervinen
Nilla Selänniemi
X Noora Hakonen
X Lauri Kujala
Albert Lemetyinen
X Ville Törnblom
X Paula Hokkanen
Asta Nieminen
X Karri Lyytikäinen
Mirko Räty
X Miina Pirnes
Krista Rantanen
Anna Tarvainen-Illi
Eeva Vissel
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71. KOKOUKSEN AVAUS
Vuoden 2022 Edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:03.

72. 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.
Andrea Guermas saapui kokoukseen klo 17:14.
73. 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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74. 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 Komulaista ja Hietalaa.
Käytettävissä. Toiminnanjohtaja toimii sihteerinä. Käytettävissä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

75. ILMOITUSASIAT
●

●
●
●
●
●
●

YYamk-hankkeen (yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu)
hankekoordinaattorin haku päättyy 5.6. klo 23:59. Saa vinkata hyville tyypeille, jotka
kiinnostuneita yhteisöllisyys & yhdenvertaisuus teemoista! https://www.jamko.fi/rekry/
Henkilöstö poissa heinäkuun. Jäsenpalvelu tavoitettavissa 15.7. saakka
Valittu hankekoordinaattori aloittaa 8.8.2022 (valinta tehdään kesäkuun aikana)
Jamko Cafe aukeaa jälleen 22.8.
Jupinajatkot 12-23.9.
Edaattori Heinonen menee naimisiin 17.9.2022
Edaattori Pehkonen on valittu Kultainen harmonikka kilpailun finaaliin

Hallituksen ja henkilöstön kuulumiset 25.4 - 24.5.2022 eli n. 1kk
HPJ Sillander
Terveiset Brysselistä Belgiasta ja pahoittelut etten pääse kokoukseen. Hallituksena meillä on
edessä kevätkauden viimeinen kokous ja Samokin ylimääräinen liittokokous.
EURASHE konferenssi täällä Brysselissä on ollut hyvin tapahtumantäyteinen ja välitän terveiseni
täältä kun olen päässyt kotiutumaan takaisin suomeen.
Työpöydällä kuukauden aikana on ollut kevätkauden reflektointia yhdessä hallituksen kanssa,
Samokin ylimääräiseen liittokokoukseen valmistautumista sekä valtakunnallisten liittojen ja
vaikuttajien kanssa tapaamisia.
HVPJ Pasanen
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/bcd59fed-3f47-48d3-96b7-ef8b4dc3efee

www.vismasign.com

EDUSTAJISTON PÖYTÄKIRJA

4 (11)

24.5.2022

-Syksyn tapahtumien aikatauluttaminen
-Välikeskustelut
-Haalarityöryhmä
-Back to Campus -työryhmä
-Erinäiset yhteistyökuviot eri toimijoiden kanssa
-Syksyn kiertävän jäsenpalvelun sunnittelu
-JAMKOn kevätjuhlat
KOPO Räty
-Jupinaviikkojen kyselyn, datan ja raporttien työstämistä
-Jolkkareiden suunnittelu ja toteutus 3.5.
-Jupinajatkojen valmistelu prosun mukaan
-Syksylle Jamk:n toivoman Kopo-/Sopo tapahtuman valmistelun liikkeelle laittaminen
SOPO Selänniemi
- Jupinajatkojen suunnittelu
- Jupinaraporttien läpikäynti sekä oman osuuden tekeminen
- Jolkkareissa mukana
- Mahdollisen xopo-tapahtuman valmistelut aloitettu, yhteistyössä Jamkin kanssa ja ajoittuu
syksyn alkuun
- HyPe-tiimin kokous
- EduFutura 2023 konseptin suunnittelussa mukana
TUTOR Hakonen
-Tutoreille koulutettu Peppi-järjestelmää Jamkin kanssa sekä orientaatioviikko-info pidetty
-Suunniteltu tutoreiden “työnohjauksia” tulevalle lukuvuodelle
-Mukana HyPe-tiimin palaverissa
-Mukana juontamassa Keski-Suomen korkeakouluviikon huipennusta
-Mukana kaupungin yhteistyöryhmässä (muistiinpanot vajaat sairastelun vuoksi)
-Tavattu KAJ-tutorvastaavia
-Mukana YYamk-hanketyöntekijän rekryprosessissa
-Tavattu Jamkin opoja tutoroinnin tiimoilta
-Mukana KV-tutorkoulutuksessa
-Tutorsektori on jutellut ja suunnitellut tulevaa
-Järjestetty vanhoille tutoreille ('21-'22) kiitosilta yhdessä Törnblomin kanssa
-Kujalan kanssa annettiin opiskelijanäkökulmaa EduFuturan SoTe-strategiaan
DEGREE Törnblom
-Viimeinen KV-tutor koulutus pidetty
-Peppi-järjestelmän koulutus pidetty
-KV-puolen työnohjausten määrästä ja sisällöstä keskusteltu, enemmän painostetaan
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degree-puolen työnohjauksiin koska vaihtari-tuutorit todenneet vähemmän tärkeäksi
-Pidetty tutor kiitos-ilta
-Mukana YYamk-hanketyöntekijän rekryprosessissa
-Tavattiin Jamkin opoja ja juteltiin tuutoroinnista sekä orientaatioviikoista
-Tutorsektori on jutellut ja katsotaan hyvin mielin syksyä päin
-Tavattiin KV-toimiston kanssa, juteltiin kehitysmahdollisuuksista sekä kehityksestä
vaihtari-tuutoroinnille
-Päivitettiin vaihtari-tutor kirjettä ja varaudutaan ensimmäisiin yhteydenottoihin kesäkuussa
MENTOR Kujala
-Mentorkoulutuksen suunnittelua
-Keski-Suomen korkeakoulu viikon päätöstilaisuuden juonto Nooran ja Milja Mehtosen (JYU)
kanssa
-Mukana myös OHKE hankkeen työpakettien yhteisessä työpajassa
-YYamk-hankekoordinaattorin työnkuvan suunnittelua rekryryhmän kanssa
-Jamkin opojen tapaaminen
-JYY:n tutorsektorin kanssa vaihdettu ajatuksia
-Jupinaraportin kirjoittamista
-Mentorkoulutus 17.5.
-Mentorvastaavan take over 17.5.
TAPSA Lemetyinen
TAPSA Lyytikäinen
● Liikunta-approjen koordinaattori rekry on viimein tuottanut tulosta.
○ Hakuaikaa on jouduttu pidentämään jo pariin kertaan. Alunperin piti olla rekryttynä
jo viime kuussa.
■ Tässä jälleen hyvänä oppina tehokas viestintä, olisi varmasti tuottanut
aiemmin tulosta tässä.
○ Käymme hakemukset läpi tällä viikolla ja pääsemme rekrytoimaan ja
perehdyttämään koordinaattoria.
● Syksyn tapahtumille suunniteltu alustava aikataulu.
TAPSA Nieminen
- tursajaispassin uudistusta Essin kanssa. Täysin uusittu ilme ja palkintoja
- Tursajaisten valmistelua
- Syksyn suunnittelu aloitettu. Alustavia päivämääriä päätetty.
- Vuosijuhlien budjetointia tehty ja sillispaikka varattu juhlapaikan lisäksi.
- Back to campus työryhmä

YHTEISTYÖ Kervinen
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-Tursajaispassin uudistusprosessia Asta Niemisen kanssa
-Tursajaispassiin kunnon palkinnon metsästystä
-Kide.app -koulutusta KAJ:lle
-Uusia yhteistyökuvioita

KEVA Hokkanen
- muiden pestien avustamista
- Oppari valmis, sertifikaattitulokset ja mahd. Käyttöönotto selviää syyslukukaudella
(otetaanko serti joka koskee jamkoa)
- keke-harjottelun suoritus jamkissa, voi olla agentisti inside

EPJ Luiro
-KOAS:in hallituksen kokous, puhuttu energiankulutuksesta ja tarkasteltu strategista roadmappia.
KOAS:in puolella yleisesti menee lujaa, ei huolia tai murheita. Kysyin energian hintojen nousun
vaikutuksesta KOAS:in talouteen, ei onneksi erikoisempaa vaikutusta vielä muutamaan vuoteen.
-Valmisteltu Sääntötyöryhmän viestintäkanavat.
-Ravintolatoimikunnan kokous: nostettu esiin kasvisruoan monipuolistamista. Lihapuolen
streetfoodit aina tosi hyviä, saisiko saman sorttista myös kasvisversiona.
-Luottamuksellisia palavereja.
-Vedetty JAMKO:n rastia Jammauksen rastikierroksella HPJ:n kanssa. Meni hyvin ja saatiin hyvää
kasuaalia, helposti lähestyttävää mielikuvaa välitettyä.
-Edustettu Minnan patsaan lakituksessa.
-Edarin kuulumisia jäsenkirjeeseen: tehdään tästä uusi käytäntö, suunniteltu peruspohjaa jonka
mukaan mennä. Samaan syssyyn edarin osalistumisluvut näkyviin myös tyylillä ryhmä x: paikalla
6/9
-Työstetty jupinaraportti luonnonvara-alalta KEVA Hokkasen kanssa.
-Tavattu kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) keskusteltu yleisesti opiskelijoiden jaksamisesta ja
välitetty toiveita eduskunnan ja kaupungin suuntaan.
- Lisää luottamuksellisia palavereja. Niitä yleensä 1-3 viikossa.
-Aktiivista osallistumista viikottaisiin hallituksen ja henksun keskustelutuokioihin.
-Osallistuttu SAMOK:in linjapaperin kommentointiin.
-Osallistuttu hallituksen iltakouluun.
-Sääntötyöryhmän palavereja x2, luonnosteltu raakile muutosesityksistä.
-Tavattu JYY:n hallitusta rennommissa merkeissä. Syntyi vaikutelma, että sektorikohtaisesti
mahdollista jossain asioissa tehdä yhteistyötä.
-Toimintasuunnitelman välitarkastelupalsu.
- Työt ja opinnot vähän kasaantuneet, niin ihan niin tehokkaasti en ole voinut harjoittaa MBWA:ta
kuin yleensä, mutta miltei päivittäin silti muodossa tai toisessa mukana toiminnassa :)
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TJ Pirnes (4/5 työajasta JAMKOlle, 1/5 Jyväskylän opiskelijoiden palvelut Oy:lle)
-

-

-

-

Haastattelu viestinnän kanssa liittyen Jyväskylän kaupungin opiskelijabrändiin.
Männikkömetsä toteuttajan haastattelee opiskelijakuntia, ylioppilaskuntia ym. Halusivat
haastatella aluksi tj + viestintä. Mukana myös opiskeljaedustus jatkossa.
Työpaja Opiskelijakaupunki Jyväkylästä kaupungintalolla suurista linjoista (Toinen tulossa
ensi viikolla).
Paljon IF-vakuutusasioita ja vero-asioita, Jopolle veronpalautusta, kuukausiraportit
kirjanpitäjälle, soittelua NETS asiakaspalveluun
Kahvilan kesäsulkuun liittyvät hallinnolliset ja esihenkilölliset tehtävät
Osallistuminen Valtakunnallisille AMK päiville Helsingissä
YYamk- hankkeen palaveria Jamkin kanssa ja oman rekryryhmän kanssa, sekä Jamkin
viestintäsuunnitelman kommentointia liittyen YYamk palaveri, työilmoituksen tekoa ja
markkinointia.
YYamk- hankkeen budjetin laskemista ja luominen Procountoriin
Ps. saa vinkata hyville tyypeille www.jamko.fi/rekry
SAMOK opiskelijakuntien henkilöstöpäivät Tikkurilassa. Aiheina mm. opiskelijakuntien
tietosuoja, YAMK ja monimuoto- opiskelijoiden huomioiminen, tes uudistukset sekä
kriisiviestintä.
SAMOK linjapaperin kommentointia koskien Varmolan opiskelijakuntien rahoitusta
Tes-muutoksien selvitystä Paltaan, Ytn:ään ja palkanlaskijalle
Tes-muutoksien aiheuttamat laskelmat, palkka- ja palkkioexeclin teko
OHKE-hankkeen koordinaattorin lopettamiseen liittyvät hallinnolliset ja esihenkiölliset asiat
Luottamuksellisen opiskelijakortti- uudistuksen selvittelyä.
Tilille Osuuspankilta ilmestyneen X X XXX rahasumman selvittelyä suuntaan jos toiseenkin
ja kirjanpidolliset korjaukset tähän. Asia kunnossa. mutta vei aikaa.
Verkkolaskuoperaattorimuutoksesta johtuvat ilmoitukset kahden yrityksen ja ja kaikkien
mahdollisten yhteistyökumppanien osalta + sisäinen viestintä
Jäsenyyspalaveri, muut viikottaiset sisäiset palaverit
Uuden yhteistyösopimuksen tekoa, sekä palavereita tähän että vanhojen tarkastelu
yhteistyövastaavan kanssa.
Lomalaskelmat ja lomapalkkalaskelmat ja yhteys luottamushenkilöön näiden tiimoilta
Koulutusviennin palaveri ohjauksen- ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa
Turvallisuusvalvojien Rajakadun koulutus (tj:lle kuuluu F pohja)
Paljon procountoriin liittyviä työtehtäviä, kirjanpitäjään yhteydenpitoa ja laskujen
dimensiointeja koskevia selvityksiä molempien organisaatioiden osalta
Henkilöstökäytänteiden päivitys (ei hyväksytty vielä hallituksella, vaatii lisätarkastelua
tietosuoja-asiaan)
Henkilöstön jäsenten kevään kehityskeskustelut ja niiden suunnittelu
Tyhy päivän suunnittelu
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Luottamukselliset esihenkilökeskustelut
Reklamaation tekoa Nordeaan maksuhäiriöiden vuoksi. Reklamaation tekoa Accountor
Jyväskylälle virheellisten laskujen vuoksi ja epäselvyyksillä sopimuksessa
OHKE hankkeen viimeiset ohjausryhmän palaverit (OHKE hanke päättyi 15.5.
hallinnollisesti ja raporttien osalta itsellä jatkuu vielä vuoden loppuun.)
Vanhojen luottamustoimijoiden “opiskelija-aktiivina Jamkissa” opintojakson loppuraportteja,
ja Peppi asioita.
JAMKOn Hallituksen kokous (ei päätösvaltaisia)
JAMKOn Osavuosikatsaus
JAMKOn Strategiapäivä

JÄSPA Rantanen
-

Toimistolla ollut hiljaista, muutamia opiskelijoita käynyt viikossa
Syksyn jäsenpalvelun suunnittelua (kiertävät jäsenpalvelupisteet muilla kampuksilla)
Kuntosalin käyttäjille tehty palautekysely, joiden pohjalta mietitty uusia laitehankintoja ym.
Välitetty muutamia laitetoiveita ym. palautteita eteenpäin JAMKille.
Nettisivujen jäsenyyksiin liittyvien sisältöjen läpikäyntiä - kesällä tulossa muutoksia sivuston
sisältöihin ja rakenteeseen
18.5. Opku+ järjestämä Lime-pääkäyttäjäkoulutus
SAMOK henkilöstöpäivä Tikkurilassa 19.5.

Ohj&Hv Vissel
- Tutorien kouluttamista (mm. Peppi, orientaatioviikko, kv-tutorien loppuun kouluttaminen)
- Mentorkoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Kolme uutta ja motivoitunutta mentoria, joiden
kanssa innolla odotan syksyn tulevia kuvioita.
- YYAmk, OHKE, Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu hankkeiden yhteistyökuvioita. Kaikki
hankkeet tavoittelevat samaa (opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen), hankkeet voisivat
tehdä jotakin yhteistä?
- henkilöstön sparraaminen, korkeakoulun hallintoon vaikuttaminen, koulutuksia
henkilökunnalle ja opiskelijoille
- OHKE-hankkeen JAMKOn osuuden pakettiin laittaminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu
(miten toimenpiteet ja niiden kehittäminen jatkuvat uudessa YYAmk hankkeessa esim.
Tutorien työnohjaukset)
- YYAmk hankekoordinaattorin työnkuvan suunnittelua, rekryilmoituksen teko ja rekryn
markkinointi
- Löydä oma liikuntamuotosi opintojakson + tutoropintojaksojen raporttien lukua ja
arvosanojen kirjausta + opintojaksojen palautteiden kirjaaminen ylös jatkokehitystä varten
- SAMOKin YTHS-verkostoon ja paikalliseen YTHS:n terveystyöryhmään osallistuminen
- verkoston tapaamisessa keskusteltiin yhteistyöstä YTHS:n kanssa,
terveystyöryhmässä käytiin läpi Jyväskylän YTHS:n ajankohtaisia uutisia (mm.
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/bcd59fed-3f47-48d3-96b7-ef8b4dc3efee

www.vismasign.com

EDUSTAJISTON PÖYTÄKIRJA

9 (11)

24.5.2022

-

YTHS ollut mukana tapahtumissa ja tulee olemaan syksylläkin, psykologiresurssit
saatu täytettyä ja seuraavat ensikäyntiajat elokuussa,
Opojen tapaaminen
- Toivottiin yhteisiä koulutuksia tutoreille&opettajatutoreille (toive yhteinen),
orientaatioviikon ohjelmat jakoon JAMKOlle, valmistautuminen siihen että
tulevaisuudessa tutorrrekry kaksi kertaa vuodessa

VIEST&EDVA Tarvainen-Illi
- JAMKin intra-asioiden kanssa menee paljon aikaa ja energiaa
- valikkorakenne valmis ja sisältöjä syötetään
- JAMKOn hallituksella koeponnistettu valikkorakennetta, hyvää palautetta joka
viedään toteutukseen
- JAMKOn omaa sivua aloitettu
- Uuden opiskelijan opas ja nettisivujen kevätpäivitykset työn alla.
- Jupinaraportit käyty läpi ja valmisteltu lähetettäväksi. Jonkin verran hajontaa muotoilussa,
mutta hallitus on tehnyt kaiken kaikkiaan hyvää työtä niiden kanssa. Tulossa vielä tiedote
julkisista rapsoista ja someen sisältöä.
- Sovittelijamallin tilanne: Jamkin opiskelijoille on luotu toimintamalli epäasiallisen kohtelun
kokemisen varalle, johon liittyy sovitteluprosessi. Tämä hyväksytty
opintoasiainlautakunnassa 2019. Tällä hetkellä mallia ei sovelleta käytäntöön resurssipulan
takia. Palaveri 9.5. Sirpa Tuomen, Kristiina Korhosen, Johanna Tikkasen ja Heli-Riikka
Immosen kesken. Tuomi sitä mieltä, että resurssien on löydyttävä yksiköistä, jolloin myös
sovittelijoita olisi löydyttävä jokaisesta yksiköstä. Käytännössä tarkoittaa sovittelijoiden
uudelleen rekrytointia ja koulutusta. Tuomi vie asian rehtorin pöytään ja johtoryhmään,
jonka jälkeen selvinnee tarkemmin mitä asialle konkreettisesti tehdään.
- Todennäköistä ettei, JAMKOn edustaja ei toimi enää sovittelijana, koska resursointi
tulisi tulla omasta pussista.
- Kirkastettava häirintäyhdyshenkilöiden kanssa toiminnan suhde sovitteluun.
- OPS - seminaarissa 5.5., todella ohjauspainotteinen 3h.
- Opseihin tulossa pientä päivitystä vuodelle 2023, vuodelle 2024 isommat.
- Kestävyys ja vastuullisuus isosti esillä
- Peppiin tulossa ahotointiprosessi syksyyn mennessä (eahot)
- Jamk avannut tilapäistä suojelua hakeville ukrainalaisille avoimen opinnot
- Sovittu edvan kanssa viestintäasioiden kertauksesta.
- Harjoittelija Noomi viimeistä viikkoa työssä.

76. SÄÄNTÖMUUTOSTEN 1. HYVÄKSYMINEN
Jamkon säännöstö: Luku 1 - Säännöt
13§ “Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on
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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.
Sääntötyöryhmä esittelee luonnoksen sääntömuutoksista.
Esitys: Hyväksytään sääntömuutokset 1. kerran.
Keskustelimme, että sääntömuutoksen ilmoitus prh:lle maksaa jokaisella ilmoituskerrala. Hietala
esittää, että palautamme tämän työstöön. Puheenjohtaja kannattaa esitystä.
Päätös: Hietalan esityksen mukaan.

77. JAMKON OSALLISTUMINEN PRIDEEN
JAMKO on kutsuttu osallistumaan Prideen 5. - 7.9.2022. Opiskelijakunnan hallitus puoltaa Prideen
osallistumista, mutta haluaa edustajiston tekevän lopullisen päätöksen.
Esitys: JAMKO osallistuu Pride-tapahtumaan.
Hietala piti puheenvuoron osallistumisen puolesta.
Pasanen piti puheenvuoron osallistumisen puolesta.
Kujala piti puheenvuoron osallistumisen puolesta.
Smal piti puheenvuoron osallistumisen puolesta.
Yleisessä keskustelussa oli puhe tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ammattikorkeakoulussa, joten
tähän osallistuminen koetaan erittäin tärkeänä.
Päätös: Esityksen mukaan.

78. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
●
●
●
●
●
●
●

Talouskatsaus: Toiminnanjohtaja kertoo lyhyesti opiskelijakunnan taloustilanteesta.
Hallituslaisten fiiliksiä
JAMKOlla on nyt oma veriryhmä SPR-veripalveluun. Jos (kun) käytte luovuttamassa verta,
niin sanokaa, että luovutatte JAMKOn nimissä
Toiveita Jyväskylän kaupungin opiskelijabrändin kehittämiseen otetaan vastaan (seuraava
työpaja kaupungin yms kanssa on 2.6.) laittakaa viestiä vaikkapa toiminnanjohtaja@jamko.fi
Vappuviikon kuivuus
Keskustelua hallituslaisten perehdytyksestä ja armollisuudesta toimintaa kohtaan’
Keskustelua JAMKOn jäsenyyden tärkeydestä
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79. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:29.
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