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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON  
EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2021 
 
PAIKKA: Zoom meeting  
AIKA: Keskiviikko 20.1.2021, klo 17.05 – 18.26 
 
 
KUTSUTTU: 
 
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+4): 

 
JYVÄSKYLÄN KESKUSTAOPIS-
KELIJAT (JOK) 0 + (2) 
XZ (Oscar Lang) 
(Viivi Kautto) 
 
KONKURSSI 3 + (0) 
XZ Paula Hokkanen 
XZ Nelli Heikkinen 
Impi Saarimaa 
 
PELASTUSRENGAS (SOS-100) 
1 + (0) 
XZ Miisa Ilomäki 
 
OPISKELEVAT KOKOOMUS-
LAISET (KOK) 1 + (0) 
Ida Poukka 
 
MATKARATA 2 + (1) 
Pasi Pitkänen 
XZ Juho Niemelä 
XZ (Riina Mäenpää) 
 
JASTO 1 + (0) 
XZ Eliisa Siipilehto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDAT 1 + (0) 
XZ Teemu Heikkilä 
 
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)  
11 + (0) 
Henry Komulainen 
XZ Lassi Halkosaari 
XZ Tiia Antinaho 
XZ Niklas Sillander 
XZ Jesse Nyström 
Meri Korri 
Miikael Koukka 
XZ Eliel Taskinen 
Jani Tervo 
XZ Sini Karvonen 
XZ Vadim Shestunov 
 
PERUSJAMKILAISET (PERUSS) 
1 + (1) 
XZ Eemeli Saukkola 
(Kaisa Garedew) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUUT 
X Stella Palassalo 
X Janita Hietala 
X Jere Hekkurainen 
Antti Härkönen 
X Tekla Kervola 
X Miia Siemssen  
X Antony Smal 
X Moona Taavitsainen 
Anna Zhuravleva 
Siiri Ihalainen 
X Mea Tuominen 
 
X Hannu Järvistö 
Arttu Niemelä 
(Anna Tarvainen-Illi) 
Jenni Laitiainen 
Eeva Vissel 
 
X Elisa Vikman 
X Maria Åman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X = läsnä, Z = nimenhuuto klo 17.55.  
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29. KOKOUKSEN AVAUS 

Edustajiston puheenjohtaja Niklas Sillander avaa kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 
 
 
 

30. 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: Esityksen mukaan. 

 
 
 

31. 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. 

 
 
 

32. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
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Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat 
molemmissa tehtävissä. 
 
Halkosaari esitti Eliel Taskista, käytettävissä. 
Puheenjohtaja esitti Juho Niemelää, käytettävissä. 
 

  
Päätös: Yllä olevien esitysten mukaan. 

 
 
 

33. ILMOITUSASIAT 
 
- Ilmoita ilmoitusasiasi täällä 

https://docs.google.com/document/d/1Ev3NvJ9OwNBPYBwccVzOOcccpmfqpTMLAN6VE9PO
GVM/edit?usp=sharing 
 

- Edustajiston kokouksien ilmoitusasiat - ilmoitukset 20.1. kokoukseen 
- SAMOKin lähtölaukaus 25.-26.1. 
- 27.-29.1. Eat Out-kokkaushaaste  
- 27-29.1. Ravintola Venn antaa ylimääräisiä alennuksia 
- 30.1. JAMKO Akatemia – haku käynnissä 17.1. saakka. 
- 3.2. Jälki-istunto etänä 
- 8.-12.2. What the Finland-videohaaste 
- 23.2. Edustajiston kokous 
- 26.–27.3.2021 Insinööriopiskelijapäivät Jyväskylässä! ←- ei oo :( 
- 5.5. AMK-päivät etänä/hybridinä 
- Etsitään tapahtuman toiseksi juontajaksi JAMKissa opiskelevaa naisoletettua. Sanaa saa laittaa 

eteenpäin ja Janitaan voi ottaa yhteyttä asian tiimoilta, jos on kysyttävää tai ehdottaa henkilöä 
:) 

 
 
 

34. HALLITUKSEN JA OPISKELIJAEDUSTAJIEN KUULUMISET 
 
Hallituslaiset ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat sen 
suullisesti ja vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin. 
 
Hallituksen ja opiskelijaedustajien kuulumiset tänne: 
https://docs.google.com/document/d/1aLnWVOD5Ts1SCI1USj9u37JxVX-
AiCCUi_bXUKFoFsA/edit?usp=sharing 
 
Liite: Liite_Hallituksen_ja_opiskelijaedustajien_kuulumiset_20012021.docx 
 
Esitys: Hallitus ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa ky-
symyksiin. Merkataan tiedoksi. 
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Anna Zhuravleva liittyi ennen kohdan päätöstä 17.17. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
 

35. JAMKON EDUSTAJAN VALINTA OPISKELIJAKUNTIEN PALVELUOSUUSKUNNAN HALLITUKSEEN 
 

Opku+ yhteistyön virallistamiseksi ja toiminnan selkiyttämiseksi JAMKOn edustajisto on kannatta-
nut yhteistyötahoilta tullutta ajatusta toiminnan muuttamisesta osuuskunnaksi ja hyväksynyt 
osuuskunnan säännöt (edustajiston päätös 94/2020, 8.9.). 
 
Opku+ yhteistyössä käydyn keskustelun perusteella nykyisen järjestelmien kehitysryhmän henki-
löistä on tarkoitus muodostaa Opiskelijakuntien palveluosuuskunnan uusi hallitus. 
 
Kehitysryhmässä ovat toimineet tähän saakka toiminnanjohtaja Hannu Järvistö ja varalla Arttu 
Niemelä, jotka ovat JAMKOn pääkäyttäjiä opku+ yhteisessä Lime-jäsenrekisterissä. Alustavasti on 
katsottu, että toimi sopisi jäsen ja kassapalveluiden asiantuntijan tehtävänkuvaan ja hänen työajas-
taan varataan n. 5h / kk. osuuskunnan hallituksen tapaamisiin ja muihin toimiin, kuten muiden 
opiskelijakuntien kanssa on sovittu. Uudessa osuuskunnan hallituksessa henkilön ollessa estyneenä 
kokouksesta JAMKOsta voi hallituksen kokoukseen osallistua myös joku toinen henkilö kokouksiin 
puhe ja läsnäolo-oikeudella. 
 
Pääasiassa hallituksen tehtävinä säilyy järjestelmien kehittämistyö mikä on ollut myös opku+ yhteis-
työn ytimessä. 
 
Esitys: valitaan JAMKOn jäsen- ja kassapalveluiden asiantuntija Arttu Niemelä JAMKOn edustajaksi 
perustettavan opiskelijakuntien palveluosuuskunnan hallitukseen. 
 
Päätös: Valittiin Arttu Niemelä JAMKOn edustajaksi perustettavan opiskelijakuntien palvelu-
osuuskunnan hallitukseen. 

 
 
36. OPISKELIJAEDUSTAJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖRYHMÄÄN KAUDELLE 2021 

 
Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja kestävän kehityksen työryhmään kaudelle 2021 
 
Kehittämisryhmien tehtäviin kuuluu seurata oman alueensa kehittymistä Suomessa ja kansainväli-
sesti ja sen perusteella kehittää JAMKin toimintaa. Edesauttaa JAMKin strategian toteuttamista, 
vahvistaa vahvuusalojen ja nousevien alojen toimintaan. Lisäksi tukeva JAMKin strategisen kehit-
tämisohjelman toteutumista, tekevät esityksiä johtoryhmälle ja opintoasioiden lautakunnalle. Ryh-
mät edistävät tehtyjen päätösten toteuttamista. Opiskelijaedustajat toimivat tasaveroisina kehit-
tämistiimien jäseninä. 
 
Tehtävää tähän saakka hoitanut Elisa Vikman esitteli työryhmän toimintaa. 
 
Kokoukseen mennessä edustajistolle on tullut hakemukset Paula Hokkaselta ja Elisa Vikmanilta. 
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Paula Hokkanen ja Elisa Vikman esittäytyivät sekä vastasivat kysymyksiin. 
Toiminnanjohtaja toi esille, että muissa ja tässäkin työryhmissä on JAMKOlla aiemmin nimetty myös 
varaedustaja ja vaikka tähän tehtävään ei erikseen ollut haussa mainittu, voi edustajisto halutes-
saan esittää myös varajäsenen (vrt. TKI-tiimi, laatutiimi jne.). 
 
Puheenjohtaja ohjeisti nimenhuudon varsinaisen jäsenen äänestystä varten klo 17.55. Varapuheen-
johtaja ohjeisti äänestysjärjestelmän toiminnan. Äänestyslinkki tulee läsnä olevien edustajiston ää-
nivaltaisten jäsenten koulun sähköpostiin. Puheenjohtaja julisti äänestysrauhan klo 17.57. Klo 18.00 
huomioitiin, että järjestelmässä oli mahdollista äänestää vain tyhjää. Uusi yritys klo 18. 
 
Puheenjohtaja pyysi ääntenlaskijoita lukemaan tuloksen. 
 

 
 
Tyhjiä 0 
Annettiin 16 ääntä 
Elisa Vikman 4 ääntä 
Paula Hokkanen 12 ääntä 
 
 
Päätös: Valittiin Paula Hokkanen varsinaiseksi jäseneksi.  

 
 
37. OPISKELIJAEDUSTAJA KV-ASIOIDEN KEHITTÄMISRYHMÄÄN KAUDELLE 2021 
 

Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja KV-asioiden kehittämisryhmään kaudelle 2021 
 
KV-asioiden kehittämisryhmä on uusi toimielin. Kehittämisryhmien tehtäviin kuuluu seurata oman 
alueensa kehittymistä Suomessa ja kansainvälisesti ja sen perusteella kehittää JAMKin toimintaa. 
Edesauttaa JAMKin strategian toteuttamista, vahvistaa vahvuusalojen ja nousevien alojen toimin-
taan. Lisäksi tukevat JAMKin strategisen kehittämisohjelman toteutumista, tekevät esityksiä johto-
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ryhmälle ja opintoasioiden lautakunnalle. Ryhmät edistävät tehtyjen päätösten toteuttamista. 
Opiskelijaedustajat toimivat tasaveroisina kehittämistiimien jäseninä. 
 
Anna Zhuravleva oli jättänyt hakemuksensa edustajistolle ennen kokousta. 
Anna Zhuravleva esittäytyi. 
 
Todettiin, että myös tähän tehtävään on mahdollista valita varajäsen. 
Eliel Taskinen ilmoitti olevansa käytettävissä varaedustajan tehtävästä. 
 
Päätös: Valittiin Anna Zhuravleva varsinaiseksi ja Eliel Taskinen varajäseneksi kv-asioiden kehit-
tämisryhmään. 

 
 
38. OPKU+ TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO VUODELLE 2021 

 
Edustajisto pöytäsi kohdan viime vuoden syyskokouksessa tammikuulle sillä dokumentteja ei ollut 
silloin saatavilla. Edustajistolle lähetetty Opku+ toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 
Hallitus käsitteli asian kokouksessaan (2/2021) dokumenttien oltua saatavilla ja esitti edustajistolle 
toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä niillä huomioilla, että JAMKO ei osallistu Zonen, 
Euroopan nuorisokortin EYCA tai Tutoring maksamiseen.  
 
Liite_1 Opku+_Toimintasuunnitelma 
Liite_2 Opku+ TA 2021-2021 
Talousarviossa tulee ottaa vielä huomioon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot, jotka 
ovat 260€/kk ja 180€/kk. 
 
JAMKOn osuus n. 1000€ + 7,415.65 + (17,18% x (12 x (260€ + 180€))) = 8,780.058€ 
 
 
Esitys: Hyväksytään Opku+ toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hallituksen esityksen 
mukaisesti niillä huomioilla, että JAMKO ei osallistu Zonen, Eurooppalaisen nuorisokortin EYCAn tai 
#Tutoring kustannuksiin.  
 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
39. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 

- Edustajiston pj pyysi ideoita tiiviimpään yhteistyöhön edustajiston ja hallituksen välillä. Esim. 
ennen seuraavaa kokousta voitaisiin kerätä ideoita yhteiskäyttötiedostoon. 

- Kuntavaalit 18.4. – puheenjohtaja tiedusteli kiinnostuneita suunnittelemaan opiskelijoiden ää-
nestysprosenttia lisäävää kuntavaalitempausta?  

 
 

40. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 
  

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26 
 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti 
 
Niklas Sillander   Hannu Järvistö 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
Eliel Taskinen   Juho Niemelä 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
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