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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2020
PAIKKA: Rajakatu 35, F306
AIKA: Maanantai 20.1.2020, klo 17.00

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+8):
INTERNATIONAL COALITION 1
Katerina Stoeva
INSINÖÖRIOPISKELIJAT 6
Lassi Halkosaari
Niklas Sillander
Ville Matarainen
Hilma Myöhänen
Alex Vinter
Jani Tervo
JASTO 4
Elsa Hieta
Riina Ala-Mutka
Julia Enlund
Henriikka Tilander
JOK 0 + (2)
(Oscar Lang)
(Viivi Kautto)

LEGENDAT 2 + (2)
Toni Järvinen
Emma Ahonen
(Teemu Oja-Lipasti)
(Ossi Hytönen)
MATKARATA 3 + (1)
Juho Niemelä
Lotta Jänkävaara
Riina Mäenpää
(Arttu Kuuliala)
SITOUTUMATTOMAT 0 + (1)
(Allen Nyamukapa)
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET 0 + (1)
(Mikko Poutanen)

MUUT
Antti Paunonen
Kiia Pöyhönen
Teemu Heikkilä
Anthony Smal
Anna Zhuravleva
Pekka Mannermaa
Janita Hietala
Stella Palassalo
Samu Turunen
Elisa Vikman
Niki Niemelä
Hannu Järvistö
Arttu Niemelä
Anna Tarvainen-Illi
Eeva Vissel

KONKURSSI 5 + (1)
Tuuli Kärjä
Nea Tiihonen
Tomi Vainionpää
Arttu Kokko
Impi Saarimaa
(Pape Purhonen)
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30. KOKOUKSEN AVAUS
Edustajiston puheenjohtaja Lassi Halkosaari avaa kokouksen.
Päätös:
31. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Opiskelijakunnan säännöt, ”6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:
•
Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoitta
maan 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:
32. 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:
33. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat
molemmissa tehtävissä.
Päätös:
34. ILMOITUSASIAT
-

22.1. EAT OUT EVENING @VENN
5.2. Jälki-istunto aiheena Tosi-tv
6.2. Edunvalvontatiimi
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-

8.2. Laajavuoripäivä & after partyt
13.2. Snowday & IceBra
18.2. Välitunti
23.2. JAMKOn Saariselän matka
31.3. Edustajiston iltakoulu
8.4. Edustajiston kevätkokous

35. HALLITUKSEN JA OPISKELIJAEDUSTAJIEN KUULUMISET
Vuoden 2019 edustajisto halusi kuulla hallituksen kuulumiset ja totesimme, että tämä on hyvä tapa
jatkaa. Hallituslaiset ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat
sen suullisesti ja vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin.
Esitys: Hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi.
Päätös:
36. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEEN VUODELLE 2020
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaisesti ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävinä on:
”Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:
1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
4) vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset
sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
7) valita rehtori ja erottaa rehtori;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;
9) päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.
Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö,
jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle.
Edellä 1 momentissa mainittuja hallituksen tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan.
Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää hallituksen toimivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä.”
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”17 § Hallituksen kokoonpano
Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden
tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.
Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja
toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous
vahvistaa valinnat.”
JAMKOn säännöt 6§ Edustajiston kokoontuminen: ” Lisäksi edustajisto kokoontuu ennen kautensa
alkua valitsemaan opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin toimielimiin.”
Kohta pöydättiin edustajiston kokouksessa 2/2020, että saataisiin tehtävään pidempi hakuaika, sekä valinnalla ei ollut kiire.
Vuonna 2019 opiskelijoiden edustajana JAMK OY:n hallituksessa on toiminut Mikael Rauhansalo.
JAMK Oy:n yhtiökokous vahvistaa toimijat huhti-toukokuussa.
Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja esitettäväksi JAMK OY:n hallitukseen.
Päätös:
37. OPKU+ TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO
JAMKOn edustajisto 2019 sai esityksen opku+ toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta hyväksyttäväksi vasta syyskokouspäivänä. Aika koettiin lyhyeksi, jotta päätös asiassa olisi voitu tehdä. Tästä
syystä edustajisto päätti pöydätä asian seuraavaan kokoukseen, jonka esityslistaa ei ollut vielä lähetetty. JAMKOn edustajisto 2020 päätti pöydätä tämän esityksen uudestaan käsiteltäväksi vuoden
2020 ensimmäiseen kokoukseen, koska esille tuli liian paljon avoimia kysymyksiä ja asiaan haluttiin
perehtyä syvemmin.
OPKU+ on yhteistyötoimintaa, jota JAMKO tekee 6 pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja Turun opiskelijakunnan kanssa. Toiminnan avulla pyöritetään ja kehitetään mm. yhteistä jäsenrekisteriä sekä pohditaan vastauksia haasteisiin.
Kokous 8/2019
Rauhansalo esitti, että hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
Ruuskanen esitti Heikkilän kannattamana, että pöydätään edustajiston 2020 kokoukseen 25.11.
Kokous 2/2020
Enlund esitti, että pöydätään seuraavaan kokoukseen (tammikuuhun). Ennalta tuleviin kysymyksiin pitää olla saatuna vastaukset. Iltakoulu + kokous tammikuussa.
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Liitteet:
Liite_1_OPKU+ Toimintasuunnitelma_2020 (ehdotus virallinen versio)
Liite_2_TA_2020_opku
Liite_3_Opku+Budjetti_järjestelmien kehittäminen_2019-2020 – TALOUSTILANNE
Esitys: Hyväksytään OPKU+ seuraavilla ehdoilla: Tutorointiin ei osallistuta ja markkinoinnista täytyy
pitää huoli, että siitä on JAMKOlle hyötyä.
Päätös:
38. EYCA – Eurooppalainen nuorisokortti
OPKU+ on selvittänyt mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa Euroopassa liikkuvalle jäsenistölle siten, että
OPKU+ opiskelijakunnat liittyisivät European Youth Card Association sähköiseen korttiyhteistyöhön.
Kyseessä on kansainvälisesti 30 maassa hyväksytty nuorisokortti, jolla alle 31v henkilöt voivat osoittaa olevansa oikeutettuja erilaisiin etuihin ja alennuksiin, joita on kymmeniä tuhansia.
Esitys: Päätetään lähteekö JAMKO mukaan EYCA:an mikäli tätä kysytään JAMKOlta.
Päätös:
39. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN ERO
JAMKOn edustajistolle on ennen kokousta toimitettu Teemu Oja-Lipastin eroilmoitus (6.1.) keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä.
Vaaliohjesääntö, 3§: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
”Keskusvaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. Keskusvaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.”
Liite_4_Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ero 2020.pdf
Esitys: Myönnetään Teemu Oja-Lipastille ja keskusvaalilautakunnalle ero.
Päätös:
40. 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
henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, 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 ollessa estynyt, varapuheenjohtaja.”
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Esitys: Valitaan keskusvaalilautakunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunta toimii JAMKOn vaaliohjesäännön mukaisesti.
Päätös:
41. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)
-

Mahdollisia päivämääriä seuraavalle edustajiston iltakoululle:
1. keskiviikko 19.2.2020 /tutorkoulutus 2
2. maanantai 2.3.2020
3. tiistai 3.3.2020 /tutorkoulutus 3
4. keskiviikko 4.3.2020 /jälki-istunto 2 ja tutorkoulutus 3

42. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
Rajakatu 35 | 40200 Jyväskylä | +358 50 3361 385 | www.jamko.fi

