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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON 
EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2019 
 
PAIKKA: Rajakatu 35, F306 
AIKA: Keskiviikko 2.10.2019, klo 17.00  
 
 
KUTSUTTU: 
 
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+13): 
 
 

INSINÖÖRIOPISKELIJAT  
4 (+3)   
Väänänen Kalle 
Virolainen Santeri 
Halkosaari Lassi 
Laajala Miika 
(Lehtiniemi Joni)  
(Tervo Jani) 
(Sillander Niklas) 
 
JASTO 1  
Tenhunen Mikko  
 
JOK 1 (+1) 
Lang Oscar 
(Sorsa Roni) 
 
KONKURSSI 8 (+1) 
Jarkko Patteri 
Finni Marjut 
Kovanen Joni  
Myllyoja Lauri 
Siimelä Pauliina 
Jämsä Liisa 
Ruuskanen Miia  
Heikkilä Teemu 
(Oja-Lipasti Teemu)   
 
 
LEGENDAT 2 (+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: 
Paunonen Antti  
Niemelä Juho 
Vinter Alex 
Tiihonen Nea 
Pöyhönen Kiia 
Mannermaa Pekka 
Vikman Elisa 
Ahonen Emma 
Enlund Julia  
Purhonen Pape 
 
 
Järvistö Hannu  
Tarvainen-Illi Anna  
Vissel Eeva 
Niemelä Arttu 
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91. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Edustajiston puheenjohtaja Anna Zhuravleva avaa kokouksen. 
 
Päätös:  
 

 
92. 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 mai-
nittava 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 
 
93. 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 enem-
mistö annetuista äänistä sitä vaatii. ” 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös:  
 

 
94. 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.  
 

 
Päätös:  
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95. ILMOITUSASIAT 
 

- 30.9. JAMKO Akatemia 8 - toiminnan suunnittelu vetäjänä Mirva Jokilehto  
- 5.10. JAMKOn 19. v. vuosijuhlat 
- 21.10. JAMKOn tosuevakko 
- 22.10. JAMKOn hallituksen kokous 
- 28.10 JAMKO Akatemia 9 - Rekrytointi ja perehdytys vetäjänä Janne Parri 
- SAMOKin 24. varsinainen liittokokous 31.10.–1.11.2019 
- 4.11. Edustajiston iltakoulu 
- 6.11. Edustajistovaali-ilta 
- 12.11. JAMKO AKATEMIA 10 - kuntavaikuttaminen / kokoustekniikka vetäjänä Jaakko Selin 
- 13.11 Edustajiston syyskokous 
- 18.11. Edustajiston 2019 järjestäytymiskokous 
- 21.11. OLL-liittokokous 
- 25.11. Edustajiston 2019 2. kokous  

 
- Kuulumiset opiskelijaedustajien osalta, OPS-työ  
- KOAS – tulossa pyyntö lausua KOASin valtuuskunnan tulevaisuudesta ja säännöistä, joihin 

tulossa muutos hallituksen valintatavasta. Pyyntö viivästynyt ja käsitellään vasta syysko-
kouksesssa. 

- OPS-perusteet 2020 alkaviin tutkintoihin hyväksytty ja opetussuunnitelmien osalta työ jat-
kumassa alakohtaisesti. Hyvinvointiin tähtääviä osia tulossa opintoihin. Tutkintosääntö hy-
väksytty myöskin. Näissä tarvitaan KAJ:den aktiivisuutta. 

 
96. HALLITUKSEN KUULUMISET 

 
Edellisen kokouksen keskustelun pohjalta hallitus kertoo kuulumisistaan edustajistolle. Hallituslai-
set ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat sen suullisesti ja 
vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin. 
 
Esitys: Hallituksen jäsenet kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa kysymyk-
siin. Merkataan tiedoksi 
 
Päätös: 
 
 

97. JAMKON ESITYS EDUSTAJAKSI KOAS:N HALLITUKSEEN KAUDELLE 2020-2021 

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) yhdeksänhenkisessä hallituksessa on opiskelijakunta 
JAMKOlla tällä hetkellä kaksi paikkaa. KOAS tarjoaa helppoa, edullista ja turvallista vuokra-asumista 
kaikille peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Koasilla on 67 kerrostaloa eri puolilla 
Jyväskylää. Asuntoja Koasilla on yhteensä 2 436, joista reilu kolmannes on yksiöitä. Asuntopaikkoja 
säätiöllä on yhteensä 4 005 opiskelijalle. Koasin liikevaihto vuonna 2017 oli 14 076 945 € ja tase 116 
105 392 €. 
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Hallituskausi on kaksi vuotta. Hallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita säätiön säännöissä ei 
ole pidätetty valtuuskunnalle. Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Tällä hetkellä KOASin hal-
lituksessa ovat JAMKOn edustajina Roni Sorsa ja toiminnanjohtaja Hannu Järvistö. Tänä vuonna 
erovuorossa on Roni Sorsa. Erovuoroinen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen. KOASin hallituksen 
jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta kokouksessaan myöhemmin syksyllä.  

Esitys: Tehdään esitys valtuuskunnalle edustajaksi KOASin hallitukseen vuosille 2020-2021. 

Ehdokkaat esittäytyvät 

Päätös: 

 

98. EDUFUTURA JYVÄSKYLÄN TYÖRYHMÄEDUSTUKSET 

JAMKin, Yliopiston ja Gradian yhteistyöyhteenliittymä Edufutura on esittänyt JAMKOlle, JYYlle ja 
Gradian oppilaskunnalle tehtäväksi täyttää eri opiskelijaedustaja tehtäviä. Tehtävät ovat uusia joten 
niiden kuvauksia ei varsinaisesti ole vaan ryhmät pääsevät osin vielä määrittämään toimintaansa. 
Edufuturatyössä opiskelijaedustajat antavat opiskelijanäkökulmia siihen miten kolmen koulun yh-
teistoimintaa voitaisiin parantaa esim. ristiinopiskelun edistämiseksi. 

Tehtävien kausi alkaa vahvistuskokouksesta, jollei muuta ole mainittu 8.10. ja päättyy ensi vuoden 
loppuun. 

1) Edufutura - Oppimisen uudistamisen kärkitiimin varaedustaja 2020 

Kuten Edufuturan johtoryhmän opiskelijaedustajan paikka, JAMKOn on käynyt keskustelua tehtä-
västä JYYn kanssa ja sopinut, että ensivuonna kärkitiimin opiskelijan vetovuoron ottaa JYY ja JAMKO 
valitsee varajäsenen. Oppimisen uudistamisen kärkitiimin kokoukset ovat n. kerran kuukaudessa 
alkaen 4.10. klo 13 – 14.30 (verkkokokous),  

2) Edufutura - Oppimisen uudistamisen opetussuunnitelmatyön alaryhmä – Tähän valitaan var-
sinainen ja varajäsen kaudelle 2020. 

 
3) Oppimisen uudistamisen ohjauksen ja pedagogiikan kehittäminen alaryhmä - Tähän valitaan 

varsinainen ja varajäsen kaudellelle 2020. 

JAMKOlle on tulossa päätettäväksi myöhemmin ensi vuotta varten johtoryhmän opiskelijaedustajan 
paikka, joka kiertää JAMKOn ja JYYn välillä. Tämän päättäminen jää uudelle edustajistolle. 

Esitys: Valitaan edustajat yllä mainittuihin Edufuturan työryhmiin. 

Päätös: 
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99. JAMKON EDUSTAJAT SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITON LIITTOKOKOUKSEEN 30.10.-1.11 

Vuonna 2019 liittokokous järjestetään 30.10-1.11.  

Äänioikeudesta ja valtakirjamenettelystä liittokokouksessa sanotaan liiton sääntöjen 5a §:ssä seu-
raavasti: ” Jäsenjärjestöjen äänimäärät liittokokouksessa määräytyvät seuraavasti: yksi (1) ääni jo-
kaista jäsenjärjestön alkavaa viittäsataa (500) maksettua henkilöjäsentä kohti. Äänioikeuden käyt-
tämisen edellytyksenä on erääntyneen jäsenmaksun suorittaminen. JAMKOlla on liittokokouksessa 
yhdeksän ääntä. 

Jäsenjärjestön edustaja voi käyttää liittokokouksessa yhdestä (1) neljään (4) ääntä jäsenjärjestön 
antaman valtakirjan mukaisesti jäsenjärjestön kokonaisäänimäärä huomioiden. Jokaisella edusta-
jalla tulee olla valtakirja, joka on henkilökohtainen kutakin edustajaa varten, ja josta tulee ilmetä 
äänimäärä ja varaedustaja. Liittokokoukseen voi sääntöjen edellyttämällä tavalla ilmoitettu edus-
taja ilmoittautua koko liittokokouksen ajan. 

Hallitus on esittänyt kokouksessaan (Hallitus 8/2019 kohta 104) 18.9., että liittokokousedustajiksi 
lähetettäisiin  

Hallituksen puheenjohtaja Antti Paunonen, 

Toiminnanjohtaja Hannu Järvistö 

Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Niemelä 

Hallituksen jäsen Elisa Vikman 

Hallitus esitti, että äänimäärät menisivät PJ 3 ja muut 2 ääntä jokainen. 

Varaäänet käytetään ristiin ja mahdollistetaan nimenkirjoitusoikeudellisille mahdollisuus muuttaa 
tarvittaessa valtakirjaa, mikäli esim. sairastapauksia sattuisi. 

Esitys: Päätetään vahvistaa hallituksen esitys SAMOKin liittokokoukseen lähetettävien JAMKOn 
edustajista, heidän äänimääränsä sekä valtuutetaan nimenkirjoitusoikeudelliset laatimaan valta-
kirjat. 

Päätös: 

 

100. JAMKON EDUSTAJAT OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON OLL-LIITTOKOKOUKSEEN 

Vuonna 2019 liittokokous järjestetään 20.-21.11.2019 Jyväskylässä. Äänioikeudesta ja valtakirjame-
nettelystä liittokokouksessa sanotaan liiton sääntöjen 6 §:ssä seuraavasti: ”Jokaisella varsinaisella 
henkilöjäsenyyteen perustuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) hen-
kilöjäsentä kohti. Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyh-
teisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.” ... Vuonna 2018 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 vahvis-
tettu OLL toimesta. Tästä syystä JAMKO voisi varautua esityksessään siihen, että paikkoja on kaksi 
tai kolme 



  EDUSTAJISTON ESITYSLISTA 5 (6) 

                                       25.9.2019 

 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO 

Rajakatu 35 | 40200 Jyväskylä | +358 50 3361 385 | www.jamko.fi 

”Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä. Mi-
käli varsinainen jäsen lähettää useamman kuin yhden äänivaltaisen edustajan liiton kokouksiin, tu-
lee varsinaisen jäsenen antamassa valtakirjassa ilmetä se äänimäärä, jota kukin edustaja on oikeu-
tettu käyttämään. Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) 
ääntä.” Liittokokouksen osallistumismaksuakaan ei ole tätä kirjoittaessa vahvistettu.  

 

Esitys: Päätetään antaa hallitukselle päätettäväksi OLL:n liittokokoukseen lähetettävien JAMKOn 
edustajien määrä, lähetettävät henkilöt ja heidän äänimääränsä sekä valtuutetaan nimenkirjoi-
tusoikeudelliset laatimaan valtakirjat molempien äänimäärien varalta.  

Päätös: 

 

101. JAMKON EDUSTAJISTON TERVEISET HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUS-
ARVIOEVAKKOON 

JAMKOn edustajisto keskustelee ja evästää hallitusta vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talous-
arvion laadinnasta, jotta syyskokouksen 13.11.2019 esityksissä voitaisiin ottaa JAMKOn edustajiston 
kannat huomioon. Edustajiston esityslistan mukana on toimitettu linkki kyselyyn, jolla edustajisto 
voi esittää toiveita. (https://forms.gle/RKTC4vboh6rtqYZk9) 

Esitys: Käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi edustajiston terveiset toimintasuunnitelma- ja 
talouarvioevakkoon. 

Päätös: 

 

102. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 

 

103. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 
  

Päätös:  


