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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2022
PAIKKA: Auditorio Valjakka FP05 , Rajakatu 35 / tai Zoom etäyhteys jamko.fi/edustajisto -> syötä Meeting id:
698-503-3596
AIKA: 10.8.2022 klo 17:00

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+0):
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
6+ (0)
Jackie Cosic
Jonathan Rubenstein
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
X 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)
Jonna Rantanen
MUUT
X Niklas Sillander
X Jouni Pasanen
X Essi Kervinen
X Nilla Selänniemi
Noora Hakonen
Lauri Kujala
Albert Lemetyinen
X Ville Törnblom
X Paula Hokkanen
Asta Nieminen
Karri Lyytikäinen
Mirko Räty
X Miina Pirnes
X Krista Rantanen
X Anna Tarvainen-Illi
X Eeva Vissel
X Stella Palassalo
X Juho Niemelä

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/8e7d270d-a857-43e1-b5ee-45b7d7bdf66e

www.vismasign.com

EDUSTAJISTON PÖYTÄKIRJA

2 (15)

10.8.2022

80. KOKOUKSEN AVAUS
Vuoden 2022 Edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:03.

81. 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 kaikille paikalla olleille.
Päätös: Esityksen mukaan.

82. 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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83. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
JAMKOn säännöistä luettuna toiminnanjohtaja toimii edustajiston kokousten 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 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi edaattori Korria ja Antinahoa.
Käytettävissä. Toiminnanjohtaja toimii sihteerinä. Käytettävissä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

84. ILMOITUSASIAT
-

Peetu Luiro valittu Keski-Suomen Airsoft ry:n varapuheenjohtajaksi kolmannen kerran.
JAMKO purkanut yhteistyösopimuksensa Keskimaan kanssa ja solminut uuden sopimuksen NoHo
Partnersin kanssa.
JAMKOlla nyt nimikkodrinkki Cafe Europassa
Hankekoordinaattoriksi yhteisöllisen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu valittu Palassalo
aloittanut 8.8.
Vaalistat ja ehdolleasettuminen auki 30.8.
1.9. JAMKOn edustajiston vaalikuulutus
1.9. JAMKO Kick off
Ehdolleasettumisaika 22.09.2022 klo 15 saakka
7.9. Vaali-infotilaisuus JAMKO Cafessa
7.9. Noho x JAMKO yhteistyölanseerausbileet
15.9. Tursajaiset
19.9. Finnish experience week
21.9. Dinner date
Opiskelijan seppä vko 36
27.9. Try out - magnet fishing
3.10. Liikunta-appro
Hyvinvointiviikko liikunta-approjen jälkeen
Vaalipäivät
- Alkaa 1.11.2022
- Loppuu 9.11.2022 klo 15
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Hallituksen ja henkilöstön kuulumiset:

HPJ Sillander
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Päättäjä tapaamisia ja erinäisiä edustuksia. Tiede- ja kulttuuriministerin kanssa tapaaminen
sujui hienosti, keskustelussa oli opiskelijakuntien rahoitus, lukuvuosimaksut, kuppikunnat
asumistuessa sekä yleisesti hyvinvointi ja suorituskeskeisyys.
NoHo/Keskimaa prosessi tuotu päätökseen. Tämä vei aikaa sillä haluttiin varmistaa uusi
yhteistyökumppani ennen vanhan irtisanomista. Varman päälle haluttiin vetää, että emme
jäisi puillepaljaille.
SAMOKin ylimääräinen liittokokous oli ja meni. Tämä oli jotta saatiin säännöt vahvistettua
ennen varsinaista liittokokousta ja koska SAMOKin hallituksen uudelleen järjestäytymisen
johdosta palkkioita myös uudelleen tarkasteltiin.
SAMOK materiaaleihin perehtymistä ja tutustumista. Käyty SAMOKin syystartissa jossa
keskusteltu muiden kentän toimijoidoiden kanssa vaaleista, poliittisesta ohjelmasta,
talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ym. Paluumatkalla käyty Timetravelsin kick-offissa
sillä peruuntuneita paikkoja muilta opiskelijakunnilta oli runsaasti.
Jamk Dynamo, Rajakatu Lounge/Cafe infotv:t laiteltu toimimaan. Pyörivät raspberry pi
-laitteen päällä. Vieläkin Jamko Cafe:n raspberryssä jotain noituuksia meneillään jotka
seurannassa jotta juurisyy selviäisi. Alunperin ollut huono virtalähde(liian pieni jännite) ja
korruptoituneita muistikortteja.
kide.app opiskelijakortti tuli kesän aikana. Käyty viestin vaihtoa mitä attribuutteja/tietueita
kide.app hakee jotta olisi selvyys millä perusteella opiskelija saa sinisen opiskelijakortin.
Kide.app opiskelijakortti mahdollistaa vihreän opiskelijakortin käyttöön ottamisen joka olisi
nyt erittäin hyvä lisä JAMKOlle varsinkin kun avoimen opiskelijoiden määrä Jamkissa on
lisääntynyt vahvasti.
Vihreäkortti tuo esille perustavanlaatuisia kysymyksiä: Onko avoimen opiskelijoilla oikeus
asettua ehdolle/äänestää edustajistovaaleissa? Tällä hetkellä sääntömme ei tunnista
erikseen ‘’vihreää/sinistä’’ opiskelijaa.
JAMKOn esittelyitä viilattu ja päivitetty, hirveästi ei muutoksia sillä olivat viimevuodelta
hyvällä mallilla.
Orientaatioviikon organisointia. Joillakin Jamkin aloilla hiljaista joten lähestytty suoraan
tekniikan johtajan kautta. Tästä huolimatta joillakin aloilla orientaatioviikon suunnittelu
jäänyt viimetinkaan jota ei kesälomat auttaneet. Pohdintaa olisiko Jamkilla tarpeen jatkossa
olla erillinen henkilö jonka vastuulla olisi orientaatioviikkojen organisointi jotta vaihtelua eri
toteutusten välillä ei olisi niin paljoa.
Seuraavaksi edessä SAMOK materiaalien käynti hallituksen ja edustajiston kanssa ja
liittokokoukseen valmistautuminen. Linjapaperin kunnollisen tekemisen voi myös nyt
aloittaa kun on SAMOKin oma luonnos tullut ulos. Mitä enemmän ajatuksia JAMKOn
poliittiseen linjapaperiin saadaan sitä vähemmän sitä tarvitsee sitten työstää vahvistuksen
kynnyksellä.
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-

-

HVPJ Pasanen
Yhteistyösopimus NoHo Partnersin kanssa allekirjoitettu kesäkuun lopulla.
- Heinäkuun aikana suunniteltu tulevia tapahtumia heidän kanssaan.
- Yhteistyön launch bileet 7.9.
- Kick-off 1.9.
- Tursajaiset
- Haalarikastajaiset
- Dinner Date (entinen Eat Out)
- Yhteistyö alkanut todella hyvin.
Syksyä aikataulutettu.
Juoksevien hommien askartelua toimistolla.
Haalarityöryhmä rullaa.
- Haalarit lähestulkoon valmiita tilattavaksi.

KOPO Räty
- Jupinat kaikil mahdollisilla tavoilla
- Jolkkarit, kevään (oliko jo aiemmas muistios?) ja syksyn suunnittelu
- ^Xopo-tapahtuman (joka päätettiin sisällyttää sykyn Jolkkareihin suunnittelu ja ideointi
Sopon, hpj ja henksun kanssa
- Kesän aikana yks kopokeissi ilmaantunut, tälle vastattu, mutta pyrkinyt olemaan lomalla
JAMKO:n asioista :D
- Syksylle heti ekana tulossa Jolkkareiden valmistelu, Jupinajuttuja (huoh)
SOPO Selänniemi
- Jupinaraporttien läpikäynnit kopon, henksun ja hallituksen kanssa sekä julkaisu
- Jupinajatkojen suunnittelu syksylle - yleinen pohja hallitukselle ja sotealan jatkojen
suunnittelu Hakosen kanssa
- Jolkkareita aikataulutettu ja sisältöjen suunnittelu
- Tursajaisissa apukätenä
- Keskusvaalilautakunnassa mukana
- Terveystyöryhmän ja Hype-tiimin kokouksia
- Hyvinvointiviikon suunnittelu aloitettu
- Muuten ollut koko kesän töissä ja yrittänyt ottaa rennommin
TUTOR Hakonen
-Sillanderin ja Luiron kanssa edustamassa Jyväskylän kaupungin 135-vuotis
juhlavastaanotolla
-Edva Sprint
-Tutorsektorin strategiapäivä
-Käyty läpi mm. Jupinoissa esiin tulleita tutorasioita
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-Mukana Yyamk-hankekoordinaattorin rekryprosessissa ja valinnassa
-Tutoreiden ohjaustapaamisten suunnittelua yhdessä Jamkin Yyamk henkilöstön kanssa
-Kujalan ja Törnblomin kanssa valmisteltu ToSun mukainen Tutoreiden tehtäväpassi,
otetaan käyttöön syksyllä
-Tutorsektorin jutteluhetkiä
-Törnblomin kanssa järjestetty tutorpiknik
-Yyamk-hankekoordinaattorin perehdytyksen suunnittelu ja perehdyttäminen
-JAMKOn esittelyiden kehittämistä
-Tutoreiden liikuntavuoron valmistelu
-Yhteydenpito KAJ-tutorvastaaviin
-Tutoreiden TEAMSin luominen ja käyttöönotto
-Aloitettu valmistelemaan syksyn tutorrekryä ja koulutuksia sekä valmistautuminen koko
tutorprosessin muutokseen (haku ja koulutukset x2 vuodessa)
-Ja tärkeimpänä tutoreiden kenraaliharjoitusten valmistelu <3

DEGREE Törnblom
-Kujalan ja Hakosen kanssa valmisteltu ToSun mukainen Tutoreiden tehtäväpassi, otetaan
käyttöön syksyllä
-Tutoreiden TEAMSin luominen ja käyttöönotto
-Tutorsektori jutteluita
-Vaihtarituutorien kenraaliharkat
-Vaihtarituutoreiden tsemppaamista ja ohjeistamista vaihtareiden haussa
-Uusi kausi vaihtarituutorina tuutoreiden lopettamisen vuoksi
-Juteltu vaihtarituutoroinnin markkinoinnista ensi vuodelle
-Juteltu study abroad puolen kanssa orientaatiopäivistä ja tuutoroinnin järjestämisestä
-Tutorpiknik Hakosen kanssa heinäkuussa
MENTOR Kujala
-Edvan sprintti
-Yyamk-hankekoordinaattorihakemusten lukeminen, palaveeraus rekrytiimin kanssa ja
lopullisen hankekoordinaattorin valinta
-tutorsektorin strategiapäivä
-tutorsektorin juttelut
-Tutorien kenraaliharjoituksen suunnittelu
-Yyamk-koordinaattorin perehdytysmateriaalin suunnittelu
-tutorin tehtäväpassin loppusuunnittelu
-yhteydenpito mentoreihin
-SAMOKin ylimääräinen liittokokous
-KVL ensimmäinen kokous
-JAMKOn esittelydiojen loppuviilaus
-Kesän töissä, siksi näin yksisanainen lista tekemisistä
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TAPSA Lemetyinen
-Kick-offin valmistelu hyvällä mallilla. Markkinointi ulos toivottavasti tällä viikolla.
-Kävin Timetravelsin koulutuksessa. Kirkasti ajatusta matkojen tärkeydestä varsinkin
vaihtareille ja kuinka markkinoida näitä jatkossa.
TAPSA Lyytikäinen
-Liikuta-appro palsuilua koordinaattorin ja JYYn kanssa
-Koordinaattori ottanut yhteyttä paikkoihin, vastauksia odotellaan
-Tarkoituksena uudistaa LAPPROa ja sen some markkinointia tänä vuonna,
LAPPROlle oma kanava jossa suurin osa markkinoinnista jotta saadaan parempi kuva yhteisestä
tapahtumasta JYYn ja JAMKOn välillä.
-Materiaaleja sitten jaetaan sieltä molempien someihin
TAPSA Nieminen
- Edistänyt syksyn isoja tapahtumia
- Tursajaiset alkaa olee järjestyksenvalvojia ja pieniä yksityiskohtia vaikka valmiit
- Vujujen suunnittelu lähtee täydellä teholla eteenpäin, liput on saatu jo ulos
- Kick-offin ja tursajaiset niihin saatu maankäyttöluvat
- Pelsut työn alla kumpaakin ja kun jvt löydetään pääsee poliisille laittaa ilmotukset
- Täysin uusi tursaspassi tulee syksyllä mahtavilla palkinnoilla!! Tää on ollut mulla ja
Kervisellä kevät/kesä aikana iso projekti
- NoHon kanssa tapahtumien suunnittelua
- Tänä syksynä pyritään tapahtumissa tuomaan oikeesti rahallista etua tapahtumien
hinnoissa jäsenille, luodaan jäsen ja ei-jäsen hintaa
YHTEISTYÖ Kervinen
● Kovasti kesäajan töitä/harjoittelua, JAMKOsta hieman “vapaata”
● Team Nieminen&Kervinen tuusasivat tursaspassin uuteen uskoon, tähän tulossa kivoja
palkintoja ja luotto siihen, että pöhinää syntyy tämän ansiosta jee :)
● NoHo-meno aivan uskomatonta!!
● Opiskelijan Seppä-tapahtuma tulossa viikolla 36. Ohjelmaan suunniteltu mm. bingoa ja
aarteenetsintää. Tarjouksia tulossa Sepän liikkeisiin myöskin. Oisko jollakulla tuttuja
esiintymishaluisia ihmisiä, jotka haluis tulla esim. vetämään DJ-keikkaa? Tai vaikka
trapetsitaiteilu-showta? (palkkiona esim lämmintä kättä, hehe :---D)
● Yhteistyöneuvotteluja JYPin kanssa. Vähän uutta kulmaa yhteistyölle? -> keskustelua TJ:n
ja JYPin kanssa asap, toivottavasti elokuun aikana.
● Elokuun alusta ollut tarkoitus olla taas enemmän JAMKO-hommissa, mutta korona oli eri
mieltä. Onneksi tilanne on nyt rauhoittumaan päin.
● Timetravelsin syksyn matkojen aikataulut sovittu: Lofootit 29.9.-4.10. ja Vasatokka
(Saariselän sijasta kokeilussa) 1.-6.12. Pietariin reissuja ei tehdä.
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KEVA Hokkanen
●
●
●
●
●

Harkkaa jamkissa täydennyskoulutus-tiimissä (marraskuun loppuun, loppuvuonna kutsuu
valmistuminen)
Keke-tiimin kanssa laajaan joryyn lyömään nyrkkiä pöytään 29.8. että jamk ottaa keke-jutut
for real (jamkolta lauselmaa sinne)
Jamkolle omaa keva-strategiaa syksyllä, jotta toiminnassa mukana jatkossakin
Henksun kanssa pietty keskustelua
Innoflash hommia jamkolta?

EPJ Luiro
-Edustettu Sillanderin ja Hakosen kanssa Jyväskylän 135v vastaanotolla.
Osallistuttu hallituksen sähköpostikokoukseen kesäkuun alussa.
-Osallistuttu KOAS:in hallituksen kokoukseen ja kevätretkelle. Tutustuimme KOAS:in
rakenteilla oleviin kohteisiin sekä käytössä oleviin kohteisiin. Sillä saralla vaikuttaa hyvälle.
-Tavattu tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Lobattu opkujen rahoittamista ja henk.
koht. kyselin ajatuksia turvallisuusalan tradenomin tutkinnosta Jyväskylään. Olisi myötämielinen,
jos tilanne tulee kautensa aikana vielä.
-Puheenjohtajiston sisäinen kehityskeskusteluiltama.
-Rehtorin kahvit kesäkuussa. Puhuttu lisää yhdenvertaisuuden toteutumisesta Jamkissa.
Arenen kanta lukuvuosimaksuihin (Ei aja aktiivisesti.) Digitaalisen tutkintotodistuksen ongelmat?
Tutoreiden sitouttaminen.
-JAMKOn toimiston siivouspäivä. Siivottiin toimiston varastot, nyt on kaunista.
-Haalarityöryhmän kokous.
-Puheenjohtajiston kesäkeskustelut.
-SAMOK:in ylimääräinen liittokokous. Hyväksyttiin sääntömuutoksia ja SAMOKin
hallituksen palkkiot loppuvuodelle.
-Toimistolla pyörimässä heinäkuun alkupuolella.
-Sääntöjen työstämistä heinäkuussa ja sääntötyöryhmän palaveri.
-SAMOK:in syysstartti. Käyty HPJ:n kanssa. Verkostoiduttu muiden opkujen kanssa ja
ideoitu mm. edarivaalien elävöittämistä ja yhdenvertaisempaa korkeakoulua.

KVLPJ Niemelä
-

KVL kokoustanut ja asettanut itselleen seuraavat tavoitteet:
- Päästään äänestystilanteeseen, että saadaan vähintään 42 ehdokasta.
- Äänestysprosentti 23%
- Kaikilta koulutusaloilta ehdokkaita tulevissa vaaleissa, myös kansainvälisiä opiskelijoita
degreetutkinnoista.
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-

Vaalimarkkinointia tehdään ja edustajiston työn merkitystä edistetään yhteistyössä istuvan
edustajiston kanssa.
- Istuvalla edustajistolla on merkittävä rooli vaalien näkyvyydessä ja edustajiston
tekemällä työllä on suora yhteys hyviin vaaleihin.
- Mitä aktiivisempi edustajisto on, sen enemmän se näkyy riviopiskelijalle.

TJ Pirnes
7 työpäivää loman jälkeen takana, ohessa alapuolella viikon asiat siis kirjattuna. Kesäkuussa aikaa
meni paljon rekrytointiprosessiin kokonaisuudessaan, peruskuukausihommiin, loma-ajastuksiin
sekä kaupungin tapaamiseen opiskelijakaupunki brändin asioissa.
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●

Loman aikana tulleiden lukuisten viestien ja sähköpostien ja kirjepostien asioiden
selvittelyä. Laskujen maksamiset, tarkastukset, ja selvittelyt virheellisesti saapuneisin.
Hankebudjetin ja henkilöstökulujen laskelmia
Kuukausiraportteja tehty osakeyhtiölle että JAMKOlle. (Kirjanpitäjälle lähetettävät
kuukausittaiset raportit). Nordean, Jamkin help deskin ja Dnan kanssa paljon asiointia ja
jonottelua, niin JAMKOn kuin JOPOnkin puolelta.
Uuden työntekijän aloittamiseen liittyvä hallinnolliset-järjestelmälliset-taloudelliset asiat
laitettu kuntoon. Perehdytyksen suunnittelua hankekoordinaattorille.
Pientä sälähommaa paljon. Esim, pikaviestinpalvelu Slack muuttuu maksulliseksi, sinne
laitettu educational organization hakemus. joka meni läpi, tällä säästettiin -85% hinnasta.
Syksyn aikataulutusta ja kalenterointia.
Syksyn potkustartti hallituksen kanssa
Jästi (jäsenyys) palaveri ja jäsenyyshankintasuunnitelman palaveri (keskustellaan
ajankohtaisista jäsenyys-asioista ja tehdään pidemmän aikavälin suunnitelma
jäsenyydenhankintaan)
JOPO osakeyhtiön kehityspalaveri (pyritään keksimään keinoja, joilla varmistetaan Jopon
heikkoa taloutta)
Vaaleihin liittyvä kvl-kokous viestinnän kanssa ja KVL:n oma kokous.
Rehtorin tapaamisen aihepalaveri. Jamkin johdolle vietyjä aiheita -> keskustellaan ensi
viikolla mm. pridestä, tutorointien vähyydestä, vaihtareiden opiskelija-asuntotilanteesta,
yhteisestä verenluovutuskampanjasta, edustajistovaalien markkinoinnista.
Lisäksi tiedoksi: Talousarvioon (2022) pieni muutos, otetaanko tämä syyskuun
kokoukseen? Strategian mukaisesti on tarkasteltu ja kehitetty JAMKOn sisäistä toimintaa ja
työnkuvia (henkilöstö) vastaamaan resurssiviisaasti opiskelijakunnan tarpeita. Pidetty
kesäkuussa mm. henkilöstön strategiapäivä - selkeytetty kunkin työnkuvia. Tässä
yhteydessä on päädytty osa-aikaistamaan (25h/vko) jäsenpalvelun asiantuntija
yhteisymmärryksessä 1.8. alkaen. -> Tästä tullut säästö siirretty suoraan toimisto- kuluihin,
jotka sisältävät mm ulkoisesti ostettuja taloushallintopalveluita. Näistä ollut puhe viime
kokouksessa, että kulut ovat 2021 keväällä kilpailutettua suuremmat, joihin on nyt
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varauduttu. Henkilöstön työtehtäviä tarkastellaan jatkossa säännöllisesti vastaamaan
opiskelijakunnan tarpeita ja alati muuttuvaa opiskelijakuntakenttää.
JÄSPA Rantanen

●

●

●
●

●

Jäsenyysmyynti alkanut 1.7. ihan mukavasti
○ Jäsenmäärä 10.8.2022: 3449
○ Jäsenyyksiä myyty 1.7. - 8.8.2022 266 kpl
○ Samalla aikavälillä v. 2021 258kpl, v. 2020 206kpl
○ Jäsenmäärän kehitys lukuina:
■ 31.5.2022 - 3284
■ 30.11.2021 - 3142
■ 28.5.2021 - 3394
■ 30.11.2020 - 3393
Kide.appin digitaalinen opiskelijakortti julkaistu 1.8.2022
○ Ensivaikutelman perusteella toimii hyvin ja helppo ottaa käyttöön
○ Hyvä vaihtoehto etenkin kv-opiskelijoille joilla ei suomalaista hetua/pankkitunnuksia,
mahdollistaa myös vihreän kortin esim. avoimen opiskelijoille
Jäsenpalvelu aukeaa Rajakadulla 22.8. klo 9, 7.10. saakka avoinna joka päivä
Työn alla viime aikoina mm:
○ Jäsenyysviestintään ja -markkinointiin liittyviä tehtäviä, mm. jäsenkirjeen ja
nettisivujen sisältöjä, some, Kide.appin päivitykset
○ Pitkän tähtäimen jäsenhankintasuunnitelman työstämistä (10.8. ensimmäinen
palaveri aiheesta)
○ Opiskelijoiden neuvontaa jäsenyysasioissa, kyselyjä tulee etenkin sähköpostilla
○ Toimijoiden perehdytyksen suunnittelu ja materiaalien teko kiertävien
jäsenpalvelupisteiden tehtävien suhteen
■ Perehdytys 18.8.
○ Yhteistyökuviot Korkeakoululiikunnan kanssa, kuntosalille tulossa tänä syksynä
kerran viikossa ohjattu kuntosalitreenitunti
1.8. alkaen 25h/vko sopimuksella töissä, paikalla joustavasti tilanteen mukaan

OHJ&HV Vissel
● Tutorien kenraaliharjoituksiin valmistautumista. Sisällön suunnittelu ja toteutus, puhujiin
yhteydenotto ym.
● Tulevaan syksyyn valmistautuminen (mm. syksyn tutorrekry + koulutukset)
● Hankekoordinaattorin rekry + perehdytyshommia
● Syyskuusta eteenpäin 80% työsopimuksella, ainakin maanantait pois.
VIEST&EDVA Tarvainen-Illi
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●

●

●

●
●

●

●

JAMKin uusi opiskelijaintra on julkaistu. https://jamkstudent.sharepoint.com/
○ JAMKO ollut mukana kehittämässä opiskelijoiden näkökulmasta.
○ Opiskelijoiden osallistuminen uuden intran kehittämiseen jätti toivomisen varaa,
vaikka vanha intra herätti pääsääntöisesti kritiikkiä. Toivottavasti uusi intra on tästä
huolimatta edeltäjäänsä parempi.
○ Myös JAMKOn intrasivut ovat tätä myötä uudistuneet, ja sisältöä on rakennettu
suhteessa JAMKOn julkisiin nettisivuihin. Samoja sisältöjä ei ole molemmissa
kanavissa, vaan intran sisältö suunnattu jo JAMKissa opiskeleville. Verkkosivut
palvelevat suurempaa yleisöä.
■ mm. opiskelijaedustajat, mentorit ja häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot
löytyvät jatkossa ainoastaan intrasta.
○ Asiantuntijan työaikaa mennyt projektiin runsaasti.
JAMKOn omia verkkosivuja on selkeytetty sisällön suhteen. Hallitusta pyydettiin keväällä
tarkistamaan omien vastuualueidensa sisällöt ajantasalle. Asiantuntijoiden kanssa jäsenyys
ja tutorointi - sivujen sisältöä tarkistettiin mittavammin ja järjesteltiin uudelleen.
Nettisivut hipovat pian 9 vuoden ikää, ja vaikka ne kestävät edelleen aikaa ja ovat
visuaalisesti edelleen fressit, jossain määrin tekniset toteutukset kaipaavat tarkastelua.
Palaveri tulossa MEOMin kanssa.
Runsaasti graafisia materiaaleja työn alla.
Uusi yhteistyö NoHon graafisen yhteistyökumppanin kanssa tuntuu sujuvalta. Siitä tulee
hallituksen kesken myös huolehtia, että materiaalit tilataan ajoissa, muistetaan
kommentoida ja hyväksyä aktiivisesti tehtyjä materiaaleja, että saadaan tavara ajoissa
esille.
JAMKOn ja koulutusalajärjestöjen häirintäyhdyshenkilöiden välistä yhteistyötä tiivistetty.
JAMKO tukee, tarjoaa perehdytystä ja avustaa toiminnan viestinnässä. SAMOK järjestänyt
alkuvuodesta häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksen, joten JAMKO ei ole tänä vuonna
järjestänyt erillistä. Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa tavattu keväällä ja tarkoitus on tavata
vielä elokuussa, jolloin virkistetään perusasioita tulevaa toimintakautta varten, sekä
keskustellaan toiminnan markkinoinnista, mutta väkeä vaikea saada kasaan.
○ Häirintäyhdyshenkilöille tehty oma osio JAMKOn intrassa:
https://jamkstudent.sharepoint.com/sites/JAMKO-Elmo/SitePages/Etusivu.aspx#h%
C3%A4irint%C3%A4yhdyshenkil%C3%B6t
Keväällä aloitettiin Jamkin saavutettavuussuunnitelman valmistelua, jonka tulee olla valmis
vuoden loppuun mennessä. Seuraava tapaaminen ensi viikolla.

HANKEKOORDINAATTORI Stella
●
●

Maanantaina aloteltu ja nyt perehdytystä ollut pari ekaa päivää ja paljon uutta informaatiota
tullut!
Edelleen jatkuu kaiken tiedon sulattelu ja itsenäinen perehtyminen kaikkiin materiaaleihin (:
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85. SÄÄNTÖMUUTOSTEN 1. HYVÄKSYMINEN
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.
Sääntötyöryhmä esittelee luonnoksen sääntömuutoksista. Liite toimitettu esityslistan yhteydessä.
Esitys: Hyväksytään sääntömuutokset 1. kerran.

Muutoskohdat, eli lisäykset ohessa kursivoituna:
Mikäli edustajistoon on hakenut alle kaksikymmentäyksi (21) henkilöä, järjestetään täydennysvaali.
Mikäli täydennysvaalissa hakee vähemmän, tai yhtä paljon henkilöitä, kuin edustajistossa on
varsinaisten edustajiston jäsenten paikkoja vapaana, suoritetaan täydennys hakeneiden kesken.

Edustajisto erottaa jäsenensä, joka on menettänyt vaalikelpoisuutensa. Tällöin hänen tilalleen
otetaan uusi jäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä määrätään. Edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus
tarkistetaan puolivuosittain syksyn ja kevään jäsenyyksien päättymisen aikaan. Edaattorilla on
velvollisuus ilmoittaa edustajistolle, mikäli tämä menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden.

Mikäli molemmat edustajiston puheenjohtajat ovat paikalla, lasketaan edustajiston
varapuheenjohtaja edustajiston jäseneksi kokouksen ajaksi.

Mikäli Keskusvaalilautakunnan jäsen eroaa opiskelijakunnasta kesken toimikauden, tulee tämä
erottaa Keskusvaalilautakunnasta. Jos Keskusvaalilautakunnan jäsenmäärä putoaa alle
edellämainitun vähimmäismäärän, tulee keskusvaalilautakuntaan valita edustajiston toimesta uusia
jäseniä. Täydennyksen jälkeen keskusvaalilautakunnassa tulee olla jäseniä edellämainittujen
vähimmäis- ja enimmäisrajojen puitteissa. Jos erotettu jäsen on keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, edustajisto nimittää uuden henkilön tehtävään.

Edustajistovaalin toimittamista varten opiskelijakunnan edustajisto asettaa viimeistään
kevätkokouksessaan keskusvaalilautakunnan. (Lisätty sana viimeistään tähän lauseeseen.)
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Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia varsinaisia
edustajia ja erityistä vaalitilaisuutta ei sen vuoksi toimeenpanna, julistaa keskusvaalilautakunta
nämä ehdokkaat valituiksi ja Keskusvaalilautakunta aloittaa seuraavaan kokoukseen mennessä
toimet täydennysvaalin järjestämiseksi tilanteessa, jossa hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän
kuin valittavia edustajiston varsinaisia jäseniä.

Mikäli varsinaisten edustajiston jäsenten määrä on jäänyt alle kahteenkymmeneen yhteen (21)
varsinaisessa vaalissa, ja suoritetaan täydennyshaku tai täydennysvaali, on soveltuvin osin
voimassa, mitä vaaleista on tässä vaaliohjesäännössä määrätty.

Päätös: Esityksen mukaan.

Puheenjohtaja vaihtuu ennen kohdan 86. käsittelyä Ilmari Leskeläksi.

86. JAMKON EHDOKAS SAMOKIN HALLITUKSEEN - PEETU LUIRO
JAMKOn edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro on ilmoittanut kiinnostuksensa hakea vuoden 2023
SAMOKin hallitukseen. SAMOKin hallitus vuodelle 2023 valitaan liittokokouksessa lokakuussa 2022.
Esitys: Valitaan Peetu Luiro JAMKOn ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen.
Peetu Luiro esitteli itsensä ja SAMOK kampanjansa. Lisää voi lukea osoitteesta
www.peetuluiro.fi/samok-kampanja/
Jouni Pasanen ja Niklas Sillander pitivät Luirolle kannatuspuheenvuoron.
Edaattori Smal esitti kysymyksen Luirolle kehityskohteista.
Edaattori Hasunen esitti kysymyksen Luirolle JAMKOa edistävistä asioista.
Tarvainen-Illi esitti kysymyksen Luirolle koskien SAMOKia koskevista teemoista.
Tarvainen-Illi esitti kysymyksen Luirolle koskien SAMOKin teettämää selvitystä
opiskelijakuntien rahoituksesta.
Guermas esitti kysymyksen Luirolle koskien kansainvälisyyden edistämistä
ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.
Päätös: Esityksen mukaan.

Kohdan 86.käsittelyn jälkeen puheenjohtajaksi vaihtuu Peetu Luiro.
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87. TOIMINTASUUNNITELMAN LÄPIKÄYNTI
Hallitus esittelee toimintasuunnitelman toteutumista kevään 2022 osalta.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Komulainen poistui kokouksesta klo 17:57.
Hallituksen puheenjohtaja Sillander esittelee toimintasuunnitelmaa.
Pehkonen poistui kokouksesta klo 18:12.
Hasunen poistui kokouksesta klo 18:16.
Tässä kohtaa emme ole enää päätösvaltaisia.
Eskelinen poistui klo 18:30.
Salmensuu poistui klo 18:35.
Toimintasuunnitelma on läpikäynnin lisäksi jaettu edustajiston sähköpostiin.
Sillander kertoo kide.app opiskelijakorttiuudistuksesta tässä yhteydessä.
Päätös:

88. POLIITTISEN LINJAPAPERIN LUONNOKSEN TARKASTELU
Hallitus on luomassa JAMKOlle uutta poliittista linjapaperia ja on pyytänyt edustajistolta
kommentteja ja ideoita luonnoksen tässä vaiheessa. Hallituksen puheenjohtaja esittelee
luonnoksen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Emme ole päätösvaltaisia, joten toimitimme luonnoksen edustajiston sähköpostiin nopean
läpikäynnin lisäksi.
Päätös:

89. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
●

Edaattorit toivovat nopealla aikataululla uutta kokousta.
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●

●
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Seuraava kokous on aikataulutettu 6.9. tiistaille, kuten jatkossa kaikki edustajiston
kokoukset tulevat olemaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17:00. Joulukuun
arkipyhän vuoksi tässä kuitenkin poikkeus.
Edustajiston puheenjohtaja esittää huolensa edustajiston toimivuudesta, sillä emme ole
kokouksissa päätösvaltaisia.
Keskusteltiin hallituslaisten jaksamisesta.

Hekkurainen poistui klo 19:24.

90. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Kokous päättyi klo 19:35.

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/8e7d270d-a857-43e1-b5ee-45b7d7bdf66e

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER
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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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