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Vuoden 2022 edustajiston jäsenet ja varajäsenet, vuoden 2021 hallitus,
vuoden 2022 hallitusehdokkaat, SAMOn jäsenet ja työntekijät

SAMOn sääntöjen 6§ mukaan:
Edustajisto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen ennen toimikautensa alkua.
Järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:








todetaan edustajiston kokoonpano
valitaan opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja
valitaan opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja
valitaan opiskelijakunnan hallitus
nimetään keskusvaalilautakunta
käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

SAMOn hallintosäännön 2.1 Edustajiston järjestäytyminen mukaan:
Edustajiston kokouksissa puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessaan
estynyt varapuheenjohtaja. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajana toimii edustajiston
puheenjohtajan valintaan saakka hallituksen puheenjohtaja. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle
hallitus.

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtajan Emma Kivikankaan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja
Emmi-Kaisa Paulamäki avaa kokouksen klo 16:01.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Esitetään, että he olisivat samat henkilöt. Sihteerinä toimii vt.toiminnanjohtaja Jani
Erkkonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arttu Kohtamäki ja
Teemu Luukkanen. Jani Erkkonen toimii kokouksen sihteerinä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen 6§ mukaan:
Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston
jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä
tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä
myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole
mainittu kokouskutsussa.
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 varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-oikeus (päätettäessä myös puheoikeus)
edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo- tai
puheoikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on
aina puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa.
Hallintosäännön 2.4.1 Esteellisyys ja estyminen mukaan:
Edustajiston jäsenen, joka ei voi saapua edustajiston kokoukseen, on ilmoitettava esteestä
toiminnanjohtajalle.
Edustajiston jäsen on esteellinen ottamaan osaa häntä henkilökohtaisesti koskevaan
päätöksentekoon. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta päätettäessä ei
päätöksentekoon saa osallistua edustajiston jäsen, joka on kyseisellä tilikaudella tili- ja
vastuuvelvollinen.
Jos jäsen on estynyt ottamasta osaa edustajiston työskentelyyn, voi hän pyytää eroa edustajiston
jäsenyydestä kirjallisella eropyynnöllä.
Mikäli edustajiston jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai esteellinen osallistumasta
päätöksentekoon, voidaan hänen tilalleen kutsua jäsenen edustaman vaaliliiton varajäsen.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus. Suoritetaan nimenhuuto, täytetään
läsnäololista ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus paikalla oleville vuoden 2022
hallitusehdokkaille. Myönnetään läsnäolo-oikeus (kokouksen harkinnan mukaan
myös puheoikeus) muille läsnä oleville SAMOn jäsenille.
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja käytiin osallistujalista läpi. Todettiin, että
kokouksessa on läsnä 19 edustajiston jäsentä. Todettiin näin kokouksen olevan
laillinen ja päätösvaltainen. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille muille
kokouksessa läsnä oleville henkilöille.
LIITE 1 / läsnäololista

https://epedufi.sharepoint.com/:f:/s/SAMOnedustajisto2022/Es9tNZTQkuJMuOB_X9NOmgBf14d51kclhRPdjTaG3kn4g?e=I7civV
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista esityksen mukaan.
5. Ilmoitusasiat
-SAMOn jäsenmäärä on tällä hetkellä 3201.
-Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa 24.11. on käsittelyssä SAMOn
95 000€ toiminta-avustus + 10 000 e liikunta-avustus vuodelle 2022. Virkamiesjohto on
avustuksen hyväksynyt ja esittää niitä hallitukselle. Tämä on hyväksytty hallituksessa.

6. Edustajiston kokoonpano
Hallintosäännön 6.6.3 Valituksi tulleiden määrääminen mukaan:
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan. Saman lopullisen
vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaalilistan sisällä laskettu vertausluku, sen
ollessa sama henkilökohtainen äänimäärä ja sen mennessä tasan arpa.
Tämän jälkeen julkistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta lähtien niin monta
kuin vaalissa on valittavia.
Edustajistovaaleissa ne ehdokkaat, jotka eivät tule vaalissa valituiksi voivat olla oman vaalilistansa
varajäseniä. Kunkin vaalilistan varajäseniksi valitaan vertauslukujärjestyksessä enintään niin monta
edustajiston ulkopuolelle jäänyttä ehdokasta kuin vaalilistalla on varsinaisia jäseniä edustajistossa.
Mikäli edustajiston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai on esim. jäävi jonkin
asiakohdan käsittelyssä, voidaan hänen tilalleen kutsua varajäsen.
Mikäli vaalilistan kaikki ehdokkaat ovat tulleet valituiksi edustajiston jäseniksi, ei kyseisellä vaalilistalla
ole varajäseniä. Vaalilistalle kuulumattomilla edustajiston jäsenillä ei ole varajäseniä, eivätkä
vaalilistalle kuulumattomat valitsematta jääneet ehdokkaat ole kenenkään varajäseniä.

Esitys: Todetaan edustajistovaaleissa valitun vuoden 2022 edustajiston kokoonpano.
Vahvistetaan edustajiston kokoonpano vuodelle 2022.
Päätös: Todettiin ja vahvistettiin esityksen mukaan vuoden 2022 edustajiston
kokoonpano.
LIITE 2 / edustajiston kokoonpano:
https://epedufi.sharepoint.com/:f:/s/SAMOnedustajisto2022/EvzvRns_AQ1HjyN242
hHc0oBSzq63rO5IFeLNUkZNlbChA?e=ocgoEN
7. Edustajiston puheenjohtajan valinta
Sääntöjen 7§ mukaan:

Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen
kokouksissa.
Hallintosäännön 2.5.4 Henkilövalinnat mukaan:
Edustajiston puheenjohtajan, edustajiston varapuheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan,
hallituksen varapuheenjohtajan, sekä ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajan vaalit
suoritetaan ehdottomalla enemmistöllä. Tasatuloksen tullessa ratkaisee arpa.

Esitys: Valitaan edustajistolle puheenjohtaja vuodeksi 2022
Päätös: Edustajiston puheenjohtajaksi esitettiin Lotta Haapalaa, eikä muita
ehdotuksia tullut. Hän oli käytettävissä luottamustehtävään.
Valittiin Lotta Haapala edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2022.
Lotta Haapala siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.
8. Edustajiston varapuheenjohtajan valinta
Esitys: Valitaan edustajistolle varapuheenjohtaja vuodeksi 2022
Päätös: Edustajiston varapuheenjohtajaksi esitettiin Jesse Suvalaa, eikä muita
esityksiä tullut. Hän oli käytettävissä luottamustehtävään.
Valittiin Jesse Suvala edustajiston varapuheenjohtajaksi.
9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Sääntöjen 7§ mukaan:
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän
(9) jäsentä. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen.

Esitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2022
Päätös: Puheenjohtajaehdokkaiksi hakemuksillaan oli etukäteen ilmoittautunut Esa
Rajala ja Jaakko Viljanen. Muita ehdokkaita ei salista tullut. Edustajisto piti Esalle ja
Jaakolle haastattelupaneelin. Paneelin jälkeen siirryttiin äänestämään.
Äänestystapana käytettiin enemmistövaalitapaa. Äänivaltaisia oli 19 ja ääniä
annettiin 19.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
10 ääntä Esa Rajala
9 ääntä Jaakko Viljanen.
Äänestystuloksena valittiin Esa Rajala hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2022.

10. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
Esitys: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vuodeksi 2022
Päätös: Jaakko Viljanen asettui ehdolle varapuheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita ei
salista esitetty. Valittiin Jaakko Viljanen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi
2022.
11. Hallituksen valinta
Sääntöjen 7§ mukaan:
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän
(9) jäsentä. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen.
Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen
kokouksissa.
Hallintosäännön 2.5.4 Henkilövalinnat mukaan:
Jos kokouksen on päätettävä valittavien lukumäärästä, on päätös tehtävä ennen vaaliin ryhtymistä.
Päätöksenteko vaaliasiassa tapahtuu yksimielisesti vaaleja järjestämättä vain silloin, kun ehdokkaita
on yhtä monta tai vähemmän kuin valittavia eikä kukaan esitä vaalia järjestettäväksi. Jos paikkoja on
kaksi tai useampia, ei vaalia saa suorittaa paikka kerrallaan, ellei valittavasta henkilöstä olla
yksimielisiä.
Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan suhteellisella vaalitavalla.
Muiden toimielinten jäsenten vaali suoritetaan enemmistövaalitavalla.
(1) Suhteellinen vaalitapa
Äänestyslippuun voidaan kirjoittaa vähintään yksi ja enintään niin monta nimeä, kun on valittavia
paikkoja. Vaalilippuun ensimmäiseksi kirjoitettava ehdokas saa yhden kokonaisen äänen, toiseksi
kirjoitettu puoli ääntä (1/2), kolmanneksi kirjoitettu kolmasosaäänen (1/3) jne. Valituiksi tulevat eniten
ääniä saanet ehdokkaat. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.
(2) Enemmistövaalitapa
Äänestyslippuun voidaan kirjoittaa vähintään yksi ja enintään niin monta nimeä, kuin on valittavia
paikkoja, ja jokainen nimi saa yhden kokonaisen äänen. Valituiksi tulevat eniten ääniä saanet

Esitys: Päätetään hallitukseen valittavien määrä. Edustajisto 2021 on vahvistanut
toimintasuunnitelman, jossa on puheenjohtaja + varapuheenjohtaja + 6 hallituksen
jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2022.
Päätös: Valitaan hallitukseen 6 jäsentä. Hallitukseen esitettiin 8 ehdokasta ja
edustajisto piti heille ehdokaspaneelin. Paneelin jälkeen siirryttiin äänestämään.
Äänestystapana oli suhteellinen vaalitapa. Äänivaltaisia oli 19. Äänestyksen jälkeen
äänet laskettiin ja äänestyksen tuloksena hallitukseen valittiin seuraavat 6 jäsentä:

Laura Levä, Anniina Valkeinen, Elsa Keskikiikonen, Oana Mateiciuc, Kristian SaloTuisku ja Artturi Oksanen.

Äänestyksen tulokset:
Laura Levä
Anniina Valkeinen
Elsa Keskikiikonen
Oana Mateiciuc
Kristian Salo-Tuisku
Artturi Oksanen

10,9167
7,85
6,6
6,1333
5,0667
4,4

Juha Nurmi
Dario Katicic

3,1
2,4833

12. Edustajiston järjestäytyminen
Sääntöjen 5§ mukaan:
Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä.
Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen tilalleen
edustajistoon varajäsen hänen hallituksessa toimimisensa tai työsuhteensa ajaksi, kuten
hallintosäännössä tarkemmin määrätään.

Esitys: Todetaan edustajiston kokoonpanossa hallitusvalintojen jälkeen mahdollisesti
tapahtuneet muutokset. Vahvistetaan edustajiston kokoonpano vuodeksi 2022.
Päätös: Todettiin edustajiston kokoonpanomuutokset hallitusvalintojen jälkeen:
edustajistosta hallitukseen valittiin Tekniikan tekijät listalta varsinainen jäsen Artturi
Oksanen ja varajäsen Kristian Salo-Tuisku. Vahvistettiin muutoksen jälkeen
edustajiston kokoonpano: Tekniikan tekijät varapaikalta edustajistoon nousee Matias
Niukkala. Edustajiston varajäseniksi jäävät Veera Karvonen Tradenomit tekee listalta
sekä Katja Järviö Tekniikan tekijät listalta. Ei muita varajäseniä.
LIITE 3 / edustajiston kokoonpano
https://epedufi.sharepoint.com/:f:/s/SAMOnedustajisto2022/ElEnd9Jk0BGrEy2aLENraEBbShAKz9vMTFqZEwyd2sc7g?e=hlC4yD
13. Keskusvaalilautakunnan nimeäminen
Hallintosäännön 6.2 Keskusvaalilautakunta mukaan:
Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston järjestäytymiskokouksessa
asettama keskusvaalilautakunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

6.2.1 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista jäsentä ja kolme (3)
varajäsentä. Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.
Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan
äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa
estyneenä sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan määräämä sihteeri.

Esitys: Nimetään keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja + neljä jäsentä sekä kolme
varajäsentä vuodeksi 2022.
Päätös: Valittiin Lotta Haapala keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Nimettiin
lautakunnan varsinaisiksi jäseniksi: Lassi Klemetti, Matias Niukkala, Esa Rajala ja Juho
Leppälä. Varajäseniksi nimettiin: Jaakko Viljanen, Jesse Suvala ja Silja Isola.
14. SAMOn aluevaaliohjelman 3 kärkeä
Esitys: Suomessa käydään aluevaalit tammikuussa 2022. Tämän vuoden edustajisto
päätti syyskokouksessaan hyväksyttää SAMOn aluevaaliohjelman uudella
edustajistolla niin, että hallituksen esityksen 3 kärkeä ovat selkeämmin avattuina
ohjelmassa.
1. Terveyspalveluiden tasapuolinen jakaantuminen maakunnassa.
2. Laadukkaat palvelut tukemaan jaksamista opiskeluarjessa.
3. Vaivaton ja nopea hoitoonpääsy aina, kun sitä tarvitsee.
Päätös: Hyväksyttiin aluevaaliohjelman kärjet seuraavalla muutoksella: Sosiaali- ja
terveyspalvelut muutetaan muotoon palvelut. Lähetetään vaalikärjet alueen
puolueille.
Opiskelijakunta SAMOn aluevaalien kolme tärkeintä kärkeä:
1. Palveluiden tasapuolinen jakaantuminen maakunnassa
Emme voi nostaa yhtä kuntaa tai kaupunkia esille, koska palveluiden saatavuus tulee
jakaantua tasapuolisesti ja kattavasti ympäri maakunnan. Tämän vuoksi on tärkeää
äänestää, jotta pääset vaikuttamaan siihen, miten palvelut jakaantuvat
maakunnassa.
2. Laadukkaat palvelut tukemaan jaksamista opiskeluarjessa
Laadukkaat ja riittävät palvelut alueen asukkaille tukemaan eri elämäntilanteissa.
3. Vaivaton ja nopea hoitoon pääsy aina, kun sitä tarvitsee
Hoidon saatavuus on turvattava riittävillä resursseilla huomioiden kiirevastaanotto ja
akuutit tapaukset.
Janita Juvonen poistui kokouksesta klo 18.49.

15. Muut esille tulevat asiat
-Esitellään alustava suunnitelma ja aikataulu valittujen uusien luottamushenkilöiden
perehdytyskoulutukselle.
16. Kokouksen päätös
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen 19.08.

Emmi-Kaisa Paulamäki
puheenjohtaja pykälät 1-7

Lotta Haapala
puheenjohtaja pykälät 8-16

Jani Erkkonen
kokouksen sihteeri
Arttu Kohtamäki
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Luukkanen
pöytäkirjantarkastaja

