
     PÖYTÄKIRJA / TRANSCRIPT 

 
 
     15.12.2020 
 
 
 

EDUSTAJISTON BUDJETTIKOKOUS / COUNCIL´S BUDGET MEETING 
 

AIKA/TIME:  Tiistai / Tuesday 15.12.2020 klo 16.00 
 
PAIKKA/PLACE: Teams-etäkokous / Remote participation via Teams. 
 
LÄSNÄ/PRESENT: Edustajisto: Joni Viitala, Janette Räisänen, Anni Havukainen, Ringa Yli-

Rahnasto, Arttu Kohtamäki, Johanna Hakala, Valtteri Silvola, Sami 
Mikkola, Niko Takalo, Viivi Tulijoki, Sonja Hautala, Riikka Kallio-Kujala 
(varaj.), Jenni Kivelä (varaj.) 
Hallitus: Paavo Rautiainen, Minttu Lähteenmäki, Katriina Leikas 
Muut: Kimmo Niemi, Eric Amanor 

 
 

1. Kokouksen avaus / Opening the meeting 
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03 / Chairman of the council 
opened the meeting at 16.03. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen / Organizing the meeting 
 
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. / Electing 
two revisors for the transcription of the meeting plus two vote-counters. 
 
Päätös: Valittiin Johanna Hakala ja Arttu Kohtamäki molempiin tehtäviin. / Johanna 
Hakala and Arttu Kohtamäki were elected in both posts.  
  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legitimacy and quorum of the meeting 
 
Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus. Täytetään läsnäololista ja todetaan kokouksen 
päätösvaltaisuus. / Stating the legitimacy of the meeting. Calling the names and 
filling the participant-list. Stating the quorum of the meeting. 
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on 
kokouksen alkaessa 11 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. / The meeting was 
stated legitimate and capable in decision-making. There were 11 members and two 
deputy-members present in the beginning of the meeting. 
 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Eric Amanorille. / Eric Amanor was granted 
permission for attendance and speaking. 
 



4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda 
 
Esitys: Lisätään uusi kohta 6. Edustajiston kokoonpanomuutokset. Hyväksytään 
esityslista kokouksen työjärjestykseksi. / Add new topic 6. Changes in council´s 
composition. Accepting the agenda for the meeting. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista esitetyllä lisäyksellä. / The agenda was accepted with 
suggested adding. 

 
5. Ilmoitusasiat / Announcements 

-Syksyn vaaleissa valittu uusi edustajisto on järjestäytynyt 1.12. ja valinnut 
puheenjohtajiston sekä hallituksen vuodelle 2021. Hallituksesta jäi kaksi paikkaa 
täyttämättä. Täydentäminen aloitetaan tammikuussa. Hallituksen puheenjohtaja 
Paavo Rautiainen valittiin jatkamaan tehtävässä 31.3. saakka. Alkuvuoden kuluessa 
täytyy siis löytää myös uusi puheenjohtaja. 
-Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ei ole vielä saatu avustuspäätöstä SeAMKin, 
JAMKin, SAMOn ja JAMKOn yhteiseen Opiskeluhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen. 
Asiaan palataan tammikuun alussa. 

 
6. Edustajiston kokoonpanomuutokset / Changes in council´s composition 

 
Edustajiston jäsen Eric Amanor Tekniikka-vaalilistalta on valmistunut ja siten estynyt 
toimimasta edustajiston jäsenenä. / Eric Amanor has graduated from SeAMK and 
therefore prevented from acting as a council member. 
 
Esitys: Todetaan Eric Amanor eronneeksi edustajiston jäsenyydestä. Todetaan, että 
hänen tilalleen edustajistoon nousee Sanni Nikumatti ja Tekniikka-vaalilistan uudeksi 
varajäseneksi nousee Artturi Oksanen. / Council states Eric Amanor resigned from 
council membership. Sanni Nikumatti will rise to the council and Artturi Oksanen will 
rise as a new deputy member for Tekniikka-election list. 
 
Vahvistetaan edustajiston kokoonpano loppuvuodeksi. / Verifying the council 
composition for the rest of the year. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. / As suggested. 

 
7. Talousarvio 2021 / Budget 2021 

 
Esitys: Käsitellään hallituksen esitys tilikauden 2021 talousarvioksi. / Board´s 
suggestion for the budget for financial year 2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin tilikauden 2021 talousarvio (LIITE 1). / Budget for financial year 
2021 was accepted. 
 

8. Muut esille tulevat asiat / Any other businesses 
Suuret kiitokset kuluneesta vuodesta! Rauhallista ja hyvää joulua kaikille! / Great 
thanks for past year! Peaceful and merry christmas to everyone! 



  
9. Kokouksen päätös / Closing the meeting 

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45 / Chairman of the council 
closed the meeting at 16.45. 
 

 

 
 
Joni Viitala   Kimmo Niemi 
edustajiston puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
 
 
 
Johanna Hakala  Arttu Kohtamäki 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 

 


