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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON 
EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2019 
 
PAIKKA: Rajakatu 35, F306 
AIKA: Keskiviikko 10.04.2019, klo 16.30 
 
 
KUTSUTTU: 
 
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+21): 
 
 

INSINÖÖRIOPISKELIJAT  
4 (+4)  
Väänänen Kalle 
Virolainen Santeri 
Halkosaari Lassi 
Lajunen Anni 
(Laajala Miika) 
(Lehtiniemi Joni) 
(Tervo Jani) 
(Sillander Niklas) 
 
JASTO 1 (+1) 
Enlund Julia 
(Tenhunen Mikko)  
 
JOK 1 (+1) 
Lang Oscar 
(Sorsa Roni) 
 
KONKURSSI 8 (+1) 
Finni Marjut 
Kovanen Joni 
Purhonen Pape 
Myllyoja Lauri 
Siimelä Pauliina 
Jämsä Liisa 
Ruuskanen Miia 
Heikkilä Teemu 
(Oja-Lipasti Teemu)  
 
 
 
 
 
 

LEGENDAT 1 (+1) 
Hartikainen Tuomo 
Keränen Jesse 
(Rauhansalo Mikael) 
 
MATKARATA 3 (+4) 
Ahonen Petra 
Jaatinen Jonna 
Turunen Samu 
(Rehvanen Sonja) 
(Rinteelä Minna) 
(Luoma Toni) 
(Kuusisalo Frans) 
 
VIP 2 (+2) 
Zhuravleva Anna 
Autio Esa 
(Björkman Tero) 
(Kapoor Sam) 
 
 
SITOUTUMATTOMAT 0 (+1) 
(Hytönen Ossi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muut: 
Patteri Jarkko 
Vinter Alex 
Tiihonen Nea 
Niemelä Juho 
Paunonen Antti 
Huisman Alisa 
Pöyhönen Kiia 
Mannermaa Pekka 
Vikman Elisa 
Ahonen Emma 
Nygård Amanda 
 
 
Järvistö Hannu  
Sulkunen Paula  
Tarvainen-Illi Anna  
Vissel Eeva 
Niemelä Arttu 
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50. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Edustajiston puheenjohtaja Anna Zhuravleva avaa kokouksen. 
 
Päätös: 
 

 
51. 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 kut-
suttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajis-
ton 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:  
 
 
52. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 
Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:  
”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös ko-
kouskutsun 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 enemmis-
tö annetuista äänistä sitä vaatii. ” 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 

 
53. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Esitys: JAMKOn toiminnanjohtaja toimii kokouksen sihteerinä. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 
ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.  
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Päätös:  
 

 
54. ILMOITUSASIAT 

 
- 11.4 Kevätkauden päättäjäiset 
- 16.4 Tiistaiklubi 
- 17.4-21.4 JAMKO goes to St.-Petersburg  
- 22.4-1.5 Vappuviikko 
- 29.4 Mahdollinen toinen sääntöjen hyväksyntäkokous 

 
- Liittyen Toimintasuunnitelman kohtaan 3.1 

 
Jäsen- ja palvelutyöryhmän perustaminen 

 
Työryhmän vetovastuu hallituksen VPJ:llä ja yritysyhteistyövastaavalla. Työryhmän muu koko-
naisuus löydättäneen hallituksen jäsenistä ja mahdollisesti henkilöstöstä. Edustajiston apua 
tarvitaan erilaisten opiskelijaryhmien edustajien rekrytoinnissa keskustelutapahtumaan (moni-
muoto-, siirto-, kv-, YAMK-, eri kampusten opiskelijat). 

 
Toimintasuunnitelmaan kirjattu kevään aikataulu on siirtymässä syksylle, mutta keskusteluta-
pahtumalle merkitään päivämäärä 8.4. käytävässä syksyn aikataulukatsauksessa. 

 
Keskustelutapahtuman avulla työryhmä kehittää jäsenhankinnalle prosessin ja suunnitelman. 

 
Työryhmä lähestyy edustajistoa henkilörekryn suhteen vielä kevään aikana. 

 
 

55. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS 
 

Käydään läpi vuoden 2018 toimintakertomus. 
 
LIITE_1_Toimintakertomus_2018.pdf 
  
Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus 
  
Päätös: 

 
 

56. JAMKON TILINPÄÄTÖS 2018 
 
Toiminnanjohtaja Hannu Järvistö esittelee JAMKOn tilinpäätöksen 2018.  
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LIITE_2_Tasekirja_2018_allek_merkinta.pdf 
LIITE_3_Tilinpäätöserittelyt_2018.pdf 
LIITE_4_Tilintarkastuskertomus.pdf 
   
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2018. 
  
Päätös: 
 

 
57. JOPON TILINPÄÄTÖS 2018 

 
JOPOn toimitusjohtaja Hannu Järvistö esittelee JOPOn tilinpäätöksen 2018. 
  
LIITE_5_JOPO_Tilinpäätöserittelyt_2018.pdf 
LIITE_6_JOPO_TASEKIRJA_2018_allek.pdf 
LIITE_7_JOPO_Tilintarkastuskertomus.pdf 
LIITE_8_JOPO_Selvitys_inventaario.pdf 
  
Esitys: Merkitään JOPOn tilinpäätös tiedoksi edustajistolle. 
  
Päätös: 
 
 
58. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
 
Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapautus vuoden 2018 hallitukselle sekä muille tili- ja 
vastuuvelvollisille.  
  
Päätös: 

 
 

59. JAMKON KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA 
 
Vaaliohjesääntö, 3§: KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Opiskelijakunnan edustajisto asettaa opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti keskusvaalilautakunnan, 
johon se nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä ja heille kaikille henkilökoh-
taiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toi-
minnanjohtaja, jonka ollessa estyneenä sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan määräämä henkilö.  

Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä. 
Keskusvaalilautakunnan kokoukset kutsuu koolle keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai hänen ol-
lessa estynyt, varapuheenjohtaja. 

Esitys: Valitaan keskusvaalilautakunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ja jäsenille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunta toimii JAMKOn vaaliohjesäännön mukaisesti. 
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Päätös:  

 
60. JÄSENHAKEMUS – JARKKO PATTERI 

 

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Patteri on toimittanut edustajistolle jäsenhakemuksen. 

LIITE_9_Jäsenhakemus.pdf 

Esitys: Hyväksytään Jarkko Patteri Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn jäseneksi 
syyslukukaudeksi 2019. 

Päätös:  
 

61. JÄSENVIESTINTÄTYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALITSEMINEN 
 

Liittyen Toiminatasuunnitelman kohtaan 3.6 
 
Työryhmän vetovastuu hallituksen VPJ:llä. Tukena hallituksen PJ ja yritysyhteistyövastaava. Työryhmän 
tarkoitus on tutkia uusien järjestelmien ja kanavien mahdollisuuksia jäsenviestintään. Ideana on kehit-
tää tehokkaampi tapa jäsenviestintään; eli ns. viikkotiedote 2.0. 
 
Työryhmä hakee 2-4 henkilöä joilla olisi ideoita ja näkemyksiä digitaalisen viestinnän nykysisitä kuin 
myös uusista tuulista ja mahdollisuuksista JAMKOn jäsenviestinnässä. 
 
Esitys: Valitaan 2-4 henkilöä työryhmään. 
 
Päätös:  
 
 

62. ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET 

JAMKO jakaa kunniamerkkejä ja huomionosoituksia vuosijuhlillaan. 

Merkkiohjesääntö: 
3 § Opiskelijakunnalla on ansiomerkki, standaari, kunniakirja sekä alumnimerkki, joita se voi huomion-
osoituksina myöntää. …  

4 §: “Ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilöille, 
joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoi-
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den, opiskelijakunnan tai suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden pyrkimyksiä tai asemaa. 
Kultainen ansiomerkki myönnetään vähintään kolmen vuoden ansiokkaasta toiminnasta JAMKOssa.” 

7 § Hopeisen ja kultaisen ansiomerkin sekä standaarin ja kunniakirjan myöntämisestä päättää opiskeli-
jakunnan edustajisto. Alumnimerkin myöntämisestä päättää opiskelijakunnan hallitus. 

LIITE_10_ansiomerkit.pdf 

Esitys: Myönnetään ansiomerkit esityksen mukaan. 

Päätös: 
 

63. SÄÄNTÖUUDISTUS 

Edustajiston iltakoulussa 2.4. edustajiston jäsen Anni Lajunen esitti seuraavia muutoksia JAMKOn sään-
töihin. Edustajisto käy läpi sääntöesitykset yksitellen ja tekee päätöksen, hyväksyykö se muutokset 
sääntöihin. Säännöt täytyy hyväksyä kahdessa kokouksessa: 

Opiskelijakunnan säännöt, 13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN: 
”Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kah-
dessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassa-
kin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. 
Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.” 

5§ EDUSTAJISTO: 
”Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi.” 
---> ”Jokainen jäsenmaksuvelvoitteensa suorittanut on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi, kuten vaa-
liohjesäännössä määrätään.” 

6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN: 
” Edustajisto kokoontuu ainakin:  

Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa  

▪ todetaan edustajiston kokoonpano, 
▪ valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenki-
löt, 
▪ valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet 
▪ valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 4 
luvussa tarkoitettuihin toimielimiin. 

Kevätkokoukseen, joka järjestetään huhtikuun loppuun mennessä, jossa: 
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▪ esitetään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus, 
▪ esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus, 
▪ vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä, 
▪ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 
▪ nimetään keskusvaalilautakunta.” 

Muutettuna alla: 

--> ”Edustajisto kokoontuu ainakin: 

Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa  

▪ todetaan edustajiston kokoonpano, 
▪ valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenki-
löt, 
▪ valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet 

Lisäksi edustajisto kokoontuu ennen kautensa alkua valitsemaan opiskelijoiden edustajat ammattikor-
keakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin toimielimiin. 

Kevätkokoukseen, joka järjestetään huhtikuun loppuun mennessä, jossa: 

▪ esitetään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus, 
▪ esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus, 
▪ vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä, 
▪ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 
▪ nimetään keskusvaalilautakunta.” 

Esitys: Hyväksytään sääntömuutos. 

Päätös:  
 

64. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 
 

 
65. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 

  
Päätös: 


