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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2022
PAIKKA: Zoom etäyhteys jamko.fi/edustajisto -> syötä Meeting id: 698-503-3596
AIKA: 8.2.2022 klo 16:27-18:06

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+0):
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
6+ (0)
Jackie Cosic
X Jonathan Rubenstein
X Mauri-Tapani Heinonen
X Tiia Antinaho
X Meri Korri
X Henry Komulainen
JYVÄSKYLÄN
TRADENOMIOPISKELIJA RY
(KONKURSSI) 1 + (0)
Janita Hietala
JYVÄSKYLÄN SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN OPISKELIJAT RY
(JASTO)
1 + (0)
Henriikka Tilander

SITOUTUMATTOMAT 4 + (0)
Ronja Pehkonen
X Vili Eskelinen
X Janina Hyttinen
Anni Hasunen
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET
(KOK) 5 + (0)
Anttoni Sievinen
X Eetu Salmensuu
X Ilmari Leskelä
Marko Ruokolainen
X Peetu Luiro
RESTONOMIOPISKELIJAT (RES)
1 + (0)
X Andrea Guermas

MUUT
X Niklas Sillander
Jouni Pasanen
Essi Kervinen
X Nilla Selänniemi
X Noora Hakonen
X Lauri Kujala
Albert Lemetyinen
Ville Törnblom
X Paula Hokkanen
X Asta Nieminen
Karri Lyytikäinen
Mirko Räty
X Miina Pirnes
Arttu Niemelä
Anna Tarvainen-Illi
Eeva Vissel

VIHREÄT
1 + (0)
X Jonna Rantanen
LEGENDAT XD
2 + (0)
X Antony Smal
X Jere Hekkurainen
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35. KOKOUKSEN AVAUS
Vuoden 2022 Edustajiston puheenjohtaja Peetu Luiro avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:27.

36. 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.
Pidetään huoli, että esityslista on jatkossa 7 päivää ennen kokousta esillä, tällä kertaa se oli 5 päivää
ennen kokousta nettisivuilla.
Päätös: Esityksen mukaan.

37. 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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38. 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) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt
toimivat molemmissa tehtävissä.
Puheenjohtaja esittää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Smalia ja Heinosta. Smal
käytettävissä, Heinonen ei käytettävissä. Puheenjohtaja esittää Hekkuraista, ei käytettävissä.
Puheenjohtaja esittää Salmensuuta, käytettävissä.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan Smal ja Salmensuu pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi. Toiminnanjohtaja toimii sihteerinä.

39. ILMOITUSASIAT
●
●

Ilmoita ilmoitusasiasi täällä
https://docs.google.com/document/d/1Ev3NvJ9OwNBPYBwccVzOOcccpmfqpTMLAN6VE9POGVM/
edit?usp=sharing

●

9.2. & 10.2. Jälki-Gamepit/Gamepit-detention

●

14.2. klo 17:00 alkaen Ystävänpäivän sauna Kankaan saunalla, JAMKO jäsenille 0€!

●

Rubenstein ei pysty olemaan opiskelijaedustajana TKI:ssa enää mukana

●

Heinonen on toivoisi myös TKI:hin varsinaista jäsentä, hän voisi itse jäädä varajäseneksi

40. EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN
Paula Hokkasen siirryttyä hallitukseen, edustajiston kokoonpano on ollut 13. On suoritettu
edustajiston täydennyshaku, jolloin on saatu 21 edaattorin edustajisto. Edustajistossa on tällä
hetkellä paljon sitoutumattomia edaattoreja. Toiminnan läpinäkyvyyden vuoksi olisi hyvä, että
edaattorit kuuluvat ryhmään. Siksi edaattoreilla on mahdollisuus liittyä olemassa olevaan
ryhmään, tai muodostaa uusi.
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Esitys: Todetaan edustajiston koostuvan 21 varsinaisesta edaattorista, jotka kuuluvat joko ryhmään
tai toimivat sitoutumattomina.
Keskustelimme edustajiston kokoonpanosta, ja tarjotaan mahdollisuutta perustaa uusi ryhmä,
toimia sitoutumattomana, tai liittyä johonkin ryhmään. Muistuteltiin vielä, että edaattorit eivät
päätä edustajiston kokoonpanosta, vaan päätökset tekee keskusvaalilautakunta.
Rantanen haluaa perustaa Vihreät- ryhmän.
Smal haluaa perustaa Legendat XD- ryhmän. Hekkurainen haluaa liittyä Smalin perustamaan
Legendat XD- ryhmään.
Päätös: Esityksen mukaan.

41. JAMKON JÄSENYYDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE
Hallituksen puheenjohtaja Niklas Sillander ei ole läsnäoleva opiskelija. Jotta JAMKO saisi säästöjä,
tulisi edustajiston myöntää puheenjohtaja Sillanderille JAMKO:n jäsenyys, jolloin JAMKO voi
hyödyntää myös Sillanderin osalta opiskelijahintoja.
Esitys: Myönnetään Niklas Sillanderille JAMKO:n jäsenyys keväälle 2022 ja syksylle 2022.
Rubenstain kertoi, ettei näe mitään huonoja puolia jäsenyyden myöntämisessä, ja kysyi, mitä
mahdollisia huonoja puolia tässä mahdollisesti olisi. Sillander kommentoi, että kulut JAMKOlle ovat
tästä pienet, ja säästämme pidemmällä tähtäimellä rahaa, mikäli Sillanderin täytyy matkustaa
JAMKOn tehtävissä. Smal kommentoi, että voisimmeko perustella jäsenyyden myöntämistä
enemmän.
Haemme päätöksellä säästöjä opiskelijakunnalle, myöntämällä JAMKOn jäsenyyden avainhenkilölle,
eli hallituksen puheenjohtajalle.
Päätös: Esityksen mukaan.

42 VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJAT PALVELUTIIMIIN JA KOULUTUSTIIMIIN
JAMKO:n edustajiston toisessa kokouksessa päätettiin siirtää JAMK:in palvelutiimin
opiskelijaedustajien valinta ja koulutustiimin täydennys edustajiston täydennyksen jälkeen
päätettäväksi.
Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat X ja Y palvelutiimiin ja opiskelijaedustaja Z koulutustiimiin.
Sillander kertoi palvelutiimistä ja koulutustiimistä.
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Rantanen ilmaisi olevansa käytettävissä koulutustiimiin. Palvelutiimiin ei löytynyt kiinnostuneita,
joten palaamme asiaan myöhemmin.
Puheenjohtaja esittää, että emme valitse ketään palvelutiimiin, koska halukkaita ei löytynyt.
Rubenstein kannattaa esitystä.
Keskustelimme siitä, että mitkä paikat on järkevää edustajiston täyttää ja mitkä hallituksen.
Rantanen esittää, että säästämme koulutustiimin paikan hallitukselle täydennettäväksi. Hekkurainen
kannattaa esitystä.
Päätös: Puheenjohtajan ja Rantasen esityksien mukaan.

43 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Vaaliohjesääntö: Luku 2 - Keskusvaalilautakunta
3§ Keskusvaalilautakunta
“JAMKO:n Keskusvaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset.
Keskusvaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.
Opiskelijakunnan edustajisto asettaa opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti
keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja heidän lisäkseen
vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana
sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, jonka ollessa estyneenä sihteerinä toimii
keskusvaalilautakunnan määräämä henkilö. Keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee olla
opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä.”

Esitys: Valitaan JAMKO:n Keskusvaalilautakunta vuodelle 2022.
Puheenjohtaja kertoi, että viimeisimmän sääntömuutoksen myötä keskusvaalilautakunta voidaan
valita jo ennen kevätkokousta.
Keskustelimme siitä, että edustajiston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joten myös
keskusvaalilautakuntaan voi esittää kiinnostustaan kuka tahansa näissä kokouksissa. Keskustelimme
myös siitä, että tulisiko keskusvaalilautakuntaan asettaa entistä avoimempi haku, esimerkiksi
nettisivuille.
Selänniemi poistui kokouksesta klo 17:19.
Puheenjohtaja esittää, että avaisimme avoimen rekrytoinnin 2022
keskusvaalilautakunnalle. Puheenjohtaja esittää rekrytoinnin ajankohdaksi viikkoa 10, talvilomien
jälkeen. Salmensuu kannattaa esitystä.
Keskustelimme siitä, että keskusvaalilautakunta on avoin kaikille JAMKOn jäsenille,
keskusvaalitlautakunnan jäsen ei tarvitse olla edustajiston jäsen. Ainut kriteeri on siis olla JAMKOn
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jäsen. JAMKOn sääntöjen mukaan edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan. Tärkeintä on saada
motivoituneita jäseniä keskusvaalilautakuntaan.
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.
Eskelinen saapui kokoukseen klo 17:40.
44 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT (META)
●
●

●

●
●

●

Rubenstein esittää kysymyksiä edustajiston esityslistan aiheiden valintaprosessista.
Sillander tuo esiin Jyväskylän keskustaopiskelijoiden kommentin ja Keskisuomalaisessa
julkaistun artikkelin. Ohessa JAMKOn toimittama oikaisupyyntö.
https://www.jamko.fi/jamko-vaatii-oikaisua-jyvaskylan-keskustaopiskelijoiden-epaasialli
seen-ja-harhaanjohtavaan-ulostuloon/
Keskustelimme miksi ja miten edustajisto on täydennetty KVL;n toimesta. KVL:n
puheenjohtaja Sillander selventää tilannetta: Edustajistoon saatiin syksyllä 18/21.
Selvensimme myös mitä tapahtuu, kun edaattori nousee hallitukseen. Jos edustajiston
jäsenet tippuisivat alle puoleen (eli 10 henkeen), tulisi sääntöjen mukaan pitää uudet
vaalit. Näin ei tapahtunut, edaattoreita oli tuolloin 13. Myöskään alkuperäisiä 18
edaattoria ei oltu valittu vaalien kautta (koska heitä oli alle täytettävien paikkojen
verran), ei olisi täydennysvaalien järjestäminen täydennettävälle määrälle ollut järkevää
suhdeluvun vuoksi. Keskusvaalilautakunta päätti valita kolmesta huonosta
vaihtoehdosta mielestään vähiten huonon. Olisi ollut myös mahdollisuus jättää
edustajisto täydentämättä, mutta KVL koki, että 13 ei ole riittävä määrä edustamaan
demokratiaa niin hyvin kuin 21. Tämän vuoksi päätettiin järjestää avoin täydennys
muutamaksi päiväksi, ja paikat täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muistutetaan edustajiston kokouksista jatkossa myös edustajiston epävirallisessa
whatsapp- ryhmässä.
Smal nosti esiin viime vuoden ponnet: 1. Kokousten läsnäoloprosenttien esilletuominen
2. Hallituksen ja opiskelijaedustajaryhmien kuulumiset ilmoitusasioiden jälkeen 3.
JAMKOn asiantuntijoiden kuulumisien esiintuomiset. Smal muistuttaa myös, että
jäsenistö lukee edustajiston pöytäkirjoja - hallituksen kuulumiset tärkeitä.
Pyritään tuomaan jatkossa esiin muistioihin edellämainittuja asioita, tärkeimpien
tietojen osalta.

45 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18:06.
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