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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON  
EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2018 
 
PAIKKA: Rajakatu 35, F306 
AIKA: Tiistai 11.9.2018, klo 16.30 
  
  
KUTSUTTU: 
  
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+14): 
  
 

INSINÖÖRIOPISKELIJAT  
8 (+9)   
 
Laajala Miika 
Hytönen Ossi 
Nordfors Jaakko 
Helminen Miro 
Björkman Tero 
Keränen Jesse 
Lajunen Anni PJ 
Tapper Aki 
(Achren Tekla) 
(Hurskainen Katri) 
(Jussinmäki Sami) 
(Kämäräinen Minttu) 
(Joutulainen Teemu) 
(Vinter Alex) 
(Sinkkonen Riku)  
(Hartikainen Tuomo) 
(Arola Jani) 
 
JASTO 4 (+3)  
Honkonen Iina-Mari 
Kivisaari Roope  
Fisk Henna 
Huttunen Aleksi 
(Varakas Timo) 
(Salakka Ninna) 
(Putkonen Tilda) 
 
 
 
 
 
 

 
LÄSNÄ = X 
 
 
 
 
KONKURSSI 4 (+0) 
Kovanen Joni-Markus 
Oja-Lipasti Teemu 
Moisio Jenna 
Ruuskanen Miia 
 
MATKARATA 2 (+1) 
Turunen Samu 
Rinteelä Minna 
(Säynätmäki Essi) 
 
LEGENDAT 2 (+1) 
Niemelä Arttu 
(Väisänen Jarna eronnut 31.9. 
saakka) 
(Välinen Jarno) 
 
JOK 1 (+1) 
Venla Palvaila 
(Roni Sorsa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut: 
Järvistö Hannu  
Sulkunen Paula  
Tarvainen-Illi Anna 
Tiia Kolu 
Jarna Väisänen  
Mikael Rauhansalo 
Tuomas Kallinki 
Ville Laitinen 
Jani Tervo 
Juho Niemelä 
Mirva Jokilehto 
Jasmiina Kumpulainen 
Emma Ahonen 
Amanda Nygård 
Eveliina Rautava 
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70.   KOKOUKSEN AVAUS 

Edustajiston puheenjohtaja Anni Lajunen avaa kokouksen. 

 

Päätös:  

  

71.   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Opiskelijakunnan säännöt, 6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN: 

”Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen 

ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston 

jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla.” 

  

Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden 

sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. 

 

Päätös:  

 

72. EDUSTAJISTON KOKOONPANO JARNA VÄISÄSEN VÄLIAIKAISEN ERON AIKANA 

Jarna Väisänen ilmoitti edellisessä kokouksessa eroavansa edustajistosta lyhyen JAMKOn työtehtävän 

vuoksi 31.9. saakka. 

Esitys: Todetaan, että Jarna Väisäsen tilalle 31.9. saakka varsinaiseksi jäseneksi nousee Jarno Välinen. 

 

Päätös: 

 

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 asioita ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.”                   

  

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.   

  

Päätös:  

  

74.   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Esitys: Toiminnanjohtaja toimii edustajiston kokouksissa sihteerinä. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 

ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä. 

 

Päätös:   

75.   ILMOITUSASIAT 
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Syksyn aikataulu 

 - Edustajiston vaalikoulutus 17.9. (kaikille avoin JAMKO Akatemia) 

- OLL:n liittokokousmateriaalit tulevat lausuntokierrokselle 13.9.  

- Edustajistovaalien ehdolle asettumisen päättyminen 21.9. klo 15.00 

- JAMKOn vuosijuhlat 6.10. paikkana Varjolan tila 

 

76. Poliittisen ohjelman hyväksyminen 

JAMKOn edustajisto asetti työryhmän poliittisen ohjelman valmisteluun järjestäytymiskokouksessaan. 

Työryhmä on kokoontunut useita kertoja keväänaikana ja luonnos on ollut kommentoitavana touko-

kesäkuussa edustajistolla. Hallitus on myöskin lausunut asiaan. Työryhmä on käsitellyt edustajiston ja 

hallituksen kommentteja ja tästä on lähetetty sähköpostia 27.8.  

 

Edustajistolle päätettäväksi tulevat hallituksen muutosesitykset: 

Muutosesitys riville 131: ”Vähintään 80 % mutta korkeintaan 400€/kk” Kumpulaisen esittämänä ja 

Ahosen kannattamana. 

- Työryhmän kommentti: työryhmä kannattaa esitystä 

 

Lisäys riville 158: ”Huolimatta opiskeluterveydenhuollon toteuttajasta, JAMKin on tarjottava 

opintopsykologin palveluita.” Ahosen esittämänä ja Kumpulaisen kannattamana. 

- Työryhmän kommentti: Ajatus esityksen takana on kannatettava. Työryhmä muokkaisi 

lauseen seuraavasti: “Opiskeluterveydenhuollon toteuttajasta riippumatta JAMK tarjoaa 

opintopsykologin palveluita.” sekä lisäisi sen nykyisten rivien 163–164 väliin. 

 

Nygård esittää, että rivit 171 sekä 172 poistetaan, Kumpulainen kannattaa. 

- Työryhmän kommentti: Työryhmä ei kannata poistoa. 

 

Esitys: Edustajisto käy läpi hallituksen muutosesitykset ja tarvittaessa edustajistosta esiin nousevat muut 

muutosesitykset ja hyväksyy poliittisen ohjelman. 

Päätös: 

 

77. TIETOJÄRJESTELMIEN UUSIMISEN OHJAUSRYHMÄN OPISKELIJAEDUSTAJA (1+1) 

JAMKin hallinnosta on esitetty toive opiskelijaedustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen 

esittämisestä tietojärjestelmien uusimisen johtoryhmään. Johtoryhmä on uusi ja pohtii mm. 

päällekkäisyyksiä, palvelupolkuja ja markkinointia eri tietojärjestelmissä niitä uusittaessa. Tähän työhön 

tarvitaan opiskelijanäkökulmaa. Opiskelijaedustaja valitaan vuodeksi kerrallaan. 

 

Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja ja varajäsen tietojärjestelmien uusimisen ohjausryhmään  

 

Päätös: 

 

78. OPISKELIJAEDUSTAJA TUTKINTO-OHJELMAN MÄÄRÄAIKAISARVIOINTIIN 
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit toteuttaa 

neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-

ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä 

arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelijaedustajat arviointeihin valitaan JAMKOn 

edustajistossa. 

 

Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija aktiivina JAMKissa” 

opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö 

perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen 

mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä 

tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua. 

 

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat syksyllä 2018 toteutettaviin tutkinto-ohjelmien määräaikaisarvioin-

teihin:  

1) Logistiikka, insinööri AMK 

 

Päätös: 

 

 79. JAMKON ESITYS KOAS:N HALLITUKSEEN 

 

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) yhdeksänhenkisessä hallituksessa on opiskelijakunta 

JAMKOlla tällä hetkellä kaksi paikkaa. Hallituskausi on kaksi vuotta. Hallituksen tehtävänä on päättää 

asioista, joita säätiön säännöissä ei ole pidätetty valtuuskunnalle. Tällä hetkellä KOASin hallituksessa ovat 

JAMKOn edustajina Roni Sorsa ja toiminnanjohtaja Hannu Järvistö. Tänä vuonna erovuorossa on Järvistö. 

Järvistö on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä tehtävään. Erovuoroinen voidaan valita tehtäväänsä 

uudelleen. KOASin hallituksen jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta.  

 

Esitys: Tehdään esitys valtuuskunnalle edustajaksi KOASin hallitukseen vuosille 2019-2020. 

 

Päätös:  

 

80. JAMKON EDUSTAJAT SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITON LIITTOKOKOUKSEEN LAHTEEN 12. – 13.10. 

 

Vuonna 2018 liittokokous järjestetään 12.-13.10.2018 Lahdessa. Äänioikeudesta ja valtakirjamenettelystä 

liittokokouksessa sanotaan liiton sääntöjen 5a §:ssä seuraavasti: ” Jäsenjärjestöjen äänimäärät 

liittokokouksessa määräytyvät seuraavasti: yksi (1) ääni jokaista jäsenjärjestön alkavaa viittäsataa (500) 

maksettua henkilöjäsentä kohti. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on erääntyneen jäsenmaksun 

suorittaminen. JAMKOlla on liittokokouksessa yhdeksän ääntä. 

 

Jäsenjärjestön edustaja voi käyttää liittokokouksessa yhdestä (1) neljään (4) ääntä jäsenjärjestön antaman 
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valtakirjan mukaisesti jäsenjärjestön kokonaisäänimäärä huomioiden. Jokaisella edustajalla tulee olla 

valtakirja, joka on henkilökohtainen kutakin edustajaa varten, ja josta tulee ilmetä äänimäärä ja 

varaedustaja. Liittokokoukseen voi sääntöjen edellyttämällä tavalla ilmoitettu edustaja ilmoittautua koko 

liittokokouksen ajan. 

 

Hallitus on esittänyt kokouksessaan 17.8., että liittokokousedustajiksi lähetettäisiin  

hallituksen puheenjohtaja Mikael Rauhansalo, 

toiminnanjohtaja Hannu Järvistö 

sekä Emma Ahosta.  

Hallitus ei päättänyt äänimääristä. 

 

 

Esitys: Päätetään vahvistaa hallituksen esitys SAMOKin liittokokoukseen lähetettävien JAMKOn edustajista, 

heidän äänimääränsä sekä valtuutetaan nimenkirjoitusoikeudelliset laatimaan valtakirjat. 

 

Päätös: 

 

81. JAMKON KANTA SAMOKIN JÄSENYYTEEN OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITOSSA (OLL).  

 

Keväällä tuli tieto, että SAMOKin liittokokouksessa päätetään SAMOKin kuulumisesta opiskelijoiden 

liikuntaliitto OLL:n osalta. SAMOK tulee esittämään opiskelijoiden liikuntaliitosta eroamista. Tämän jälkeen 

opiskelijakuntien tulisi itse päättää, liittyvätkö liikuntaliittoon vai eivät.  

SAMOK esittää, että OLL:stä eroamisen myötä vapautuva 0,5€ jäsenmaksu / jäsenjärjestön jäsen 

kohdennettaisiin ensi vuonna yhden SAMOKin hallituksen jäsenen lisäämiseen. SAMOKin budjettiesitys on 

laadittu tällä perusteella. JAMKOn halutessa liittyä opiskelijoiden liikuntaliittoon käytännössä tämä maksaisi 

nykyisen SAMOKin jäsenmaksun lisäksi n. 2000 € (0,5€ x 4000 jäsentä). 

 

Edustajistolle kesäkuussa lähetetty SAMOKin ja OLL:n yhteistiedote asiaan liittyen liitteenä. 

 

Esitys: Päätetään 

1) JAMKOn kannasta SAMOKin irtautumiseen OLL:stä 

2) OLL:n jäsenmaksuun varatun 0,5e käytöstä yhden SAMOKin hallituksen jäsenen lisäämiseen 

3) JAMKOn suhteesta opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:ään mikäli liittokokous päättää, että SAMOK 

eroaa liitosta. 

 

Päätös: 

 

82. JAMKON EDUSTAJAT OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN 

 

Vuonna 2018 liittokokous järjestetään 8.-9.11.2018 Lahdessa. Äänioikeudesta ja valtakirjamenettelystä 

liittokokouksessa sanotaan liiton sääntöjen 6 §:ssä seuraavasti: ”Jokaisella varsinaisella henkilöjäsenyyteen 
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perustuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti. Jokaisella 

varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta 

tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.” ... Vuonna 2017 JAMKOlla oli 3 ääntä ja se lähetti yhden äänivaltaisen 

henkilön. JAMKOn ylitettyä myös tänä keväänä 4000 jäsenen määrän, sille pitäisi tulla 3 äänivaltaista 

henkilöä. Tätä ei kuitenkaan ole tähän mennessä vahvistettu OLL/SAMOK toimesta. Tästä syystä JAMKO 

voisi varautua esityksessään siihen, että paikkoja on kaksi tai kolme 

 

”Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä. Mikäli 

varsinainen jäsen lähettää useamman kuin yhden äänivaltaisen edustajan liiton kokouksiin, tulee 

varsinaisen jäsenen antamassa valtakirjassa ilmetä se äänimäärä, jota kukin edustaja on oikeutettu 

käyttämään. Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä.” 

Liittokokouksen osallistumismaksuakaan ei ole tätä kirjoittaessa vahvistettu.  

 

Esitys: Päätetään OLL:n liittokokoukseen lähetettävien JAMKOn edustajien määrä, lähetettävät henkilöt ja 

heidän äänimääränsä sekä valtuutetaan nimenkirjoitusoikeudelliset laatimaan valtakirjat molempien 

äänimäärien varalta.  

 

Päätös:  

 

83.   META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 

 

84.   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 

  

Päätös: 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Jyväskylässä ____.____.2018                                      Jyväskylässä ____.____.2018 

Anni Lajunen                                                           Hannu Järvistö 

Puheenjohtaja                                                                   Sihteeri 

 

Jyväskylässä ____.____.2018                                      Jyväskylässä ____._____.2018 

Miia Ruuskanen      Jenna Moisio 

Pöytäkirjantarkastaja                                                       Pöytäkirjantarkastaja 
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