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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2022
PAIKKA: Zoom etäyhteys jamko.fi/edustajisto -> syötä Meeting id: 698-503-3596
AIKA: Maanantai 20.12.2021, klo 16:37-17:10.

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 14 (+0):
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
4+ (0)
Jackie Cosic
Jonathan Rubenstein
X Mauri Heinonen
X Tiia Antinaho
JYVÄSKYLÄN
TRADENOMIOPISKELIJA RY
(KONKURSSI) 2 + (0)
Janita Hietala
X Paula Hokkanen

SITOUTUMATTOMAT 2 + (0)
X Ronja Pehkonen
X Vili Eskelinen
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET
(KOK) 5 + (0)
Anttoni Sievinen
X Eetu Salmensuu
X Ilmari Leskelä
X Marko Ruokolainen
X Peetu Luiro

JYVÄSKYLÄN SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN OPISKELIJAT RY
(JASTO)
1 + (0)
Henriikka Tilander

MUUT
X Niklas Sillander
X Jouni Pasanen
X Essi Kervinen
X Nilla Selänniemi
X Noora Hakonen
X Lauri Kujala
X Albert Lemetyinen
Ville Törnblom
X Miina Pirnes
Arttu Niemelä
Anna Tarvainen-Illi
Eeva Vissel
X Nieminen Asta
X Lyytikäinen Karri
X Räty Mirko
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28. KOKOUKSEN AVAUS
Vuoden 2022 Edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:37.

29. 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
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: Esityksen mukaan.

30. 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.
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31. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
JAMKOn säännöistä luettuna toiminnanjohtaja toimii edustajiston kokouksien sihteerinä. Hänen
ollessa estyneenä valitaan tilalle joku muu.
Esitys: Valitaan lisäksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt
toimivat molemmissa tehtävissä.
Puheenjohtaja esittää pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pehkosta ja Antinahoa. Molemmat
käytettävissä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan Pehkonen ja Antinaho pöytäkirjantarkastajina ja
ääntenlaskijoina. Toiminnanjohtaja toimii sihteerinä.

32. ILMOITUSASIAT
● Ilmoita ilmoitusasiasi täällä
● 24-26.1.2022 SAMOKin lähtölaukausristeily hallitus, henkilöstö ja edustajiston pjstö
https://docs.google.com/document/d/1Ev3NvJ9OwNBPYBwccVzOOcccpmfqpTMLAN6VE9P
OGVM/edit?usp=sharing

33. HALLITUKSEN TÄYDENNYS

Hallituksesta 2022 puuttuu jäseniä. Edustajisto on antanut suostumuksen täydentää
hallitusta täydennyshaussa. Täydennyshaku päättyy 19.12.2021. Käsitellään ennakkoon tulleet
hakemukset, ja tämän kokouksen aikana kiinnostuneet.
Esitys: JAMKOn edustajisto päättää hallituksen 2022 täydennettävät jäsenet.
Ennakkoon tulleita hakemuksia hallitukseen oli tullut seuraavilta henkilöiltä Vili Eskelinen, Paula
Hokkanen, Mirko Räty, Karri Lyytikäinen, Asta Nieminen, Andrea Guermas ja Sofia Kåla. Sofia Kåla ei
enää käytettävissä tehtävään.
Puheenjohtaja ohjeisti esittäytymisen hallitukseen hakeneille edellä mainitussa järjestyksessä.
Eskelinen kiinnostunut tapahtumavastaavan tehtävästä ensisijaisesti.
Hokkanen kiinnostunut kestävän kehityksen suuntaisista tehtävistä, jonka voisi yhdistää/sisällyttää
johonkin toiseen hallitustehtävään.
Räty kiinnostunut ensisijaisesti koulutuspolitiikan vastaavan tehtävästä.
Lyytikäinen kiinnostunut tapahtumavastaavan tehtävästä.
Nieminen kiinnostunut tapahtumavastaavan tehtävästä ensisijaisesti.
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Puheenjohtaja esitteli Guermasin ennakkoon tulleen hakemuksen. Guermas olisi kiinnostunut
koulutuspoliittisen vastaavan tehtävästä hallituksessa.
Sillander pohjusti hallituksen esitystä täydennykseksi. Sillander esittää, että ottaisimme neljä
henkilöä hallitukseen, jotta vastuu jakaantuisi, ja saisimme tapahtumavastaavia kolme. Hallitus
omassa kokouksessaan päättäisi tehtävien jakautumisen, ja viestintävastaavan tehtävän roolin sekä
jakautumisen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alustava esitys hallituksen täydennykseen
seuraavin henkilöin: Mirko Räty, Asta Nieminen, Karri Lyytikäinen ja Paula Hokkanen. Edaattori
Salmensuu kannatti esitystä hallituksen lausunnon pohjalta
Toiminnanjohtaja piti puheenvuoron siitä, että kuinka hallitus on ajatellut esitetyn neljän
hallituslaisen vaikuttavan talousarvioon. Lisäksi toiminnanjohtaja piti puheenvuoron
siitä, että tällä hetkellä hallituksessa ei ole viestintävastaavaa, mikä lienee
ongelmallista.
Hallituksen puheenjohtaja totesi, että vaikutus talousarvioon on suhteellisen pieni, ja että talousa
viestintävastaavan tehtävät jaetaan hallituksen uudessa järjestäytymiskokouksessa.
Ei tullut vastaesityksiä hallituksen esitykselle.
Päätös: Tehdään täydennys hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esityksen mukaisesti.

34. EDUSTAJISTON T-PAIDAT
JAMKOn markkinoinnin ja viestittävyyden vuoksi, olisi hyvä saada edustajistolle omat t-paidat.
Esitys: Päätetään t-paitojen hankinnasta.
Keskusteltiin, halutaanko edustajistolle t-paitoja. Rintapuolelle tulisi (battery- logon lisäksi) JAMKOlogo. Hokkanen kommentoi, että selässä olisi isompi vihreä JAMKO logo, jonka alla valkosella
edustajisto ja edessä sama mut pienemmällä. Juuri hallitukseen valittu Hokkanen ei voi esittää,
joten Heinonen esittää, että teetämme t-paidat Hokkasen ajatuksen mukaisesti.

Päätös: Haluamme hankkia edustajistolle omat t-paidat, edellä mainitun mukaisesti.

35. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
●
●

Kohta meillä on joulu, juhla armas lapsien.
Edaattori- Heinosen syntymäpäivät 24.12.
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36. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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