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Edustajisto

Edustajiston kokous 3/18
Aika
Paikka
Läsnä

6.3.2018 klo 17.00
Leppävaaran kampus, tila 216
Edustajiston varsinaiset
Roope Kuivalainen
Juha Rautiainen
Mikke Kortemäki
Liisa Minkkinen
Antti Lindblom, kohdasta 6
Laura Pöllänen
Sami Immonen
Rami Laitila
Satu Markkanen
Juho Kärkkäinen
Henna Klemola, kohdasta 6
Milja Kylmälä
Edustajiston varajäsenet
Jere Nieminen
Hallituksen jäsenet
Merike Mauring
Emmi Lintunen
Silja Nurmi
Anna Marttila
Susanna Haarala
Lauri Väisänen
Riku Simola
Muut
Johanna Johansson, saapui kohdassa 7.
Laureamkon henkilökunta
Mari Lehtoruusu

Käsiteltävät asiat:
1
Kokouksen avaus

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.01

2

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun
kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla
on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään
seitsemän (7) edustajiston jäsenistä tai
varajäsenistä.
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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3

Puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Esittely: Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja
läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei
edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeutta
jonkin asian käsittelyn ajaksi.
Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet
Päätös: Ei tarpeen myöntää

4

Kokouksen järjestäytyminen

Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Roope
Kuivalainen, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan
tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juho
Kärkkäinen ja Sami Immonen.

5

Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6

Hallituksen kuulumiset
Henna Klemola saapui 17.05
Antti Lindblom saapui 17.09

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen.
Päätösesitys: Käsitellään hallituksen kuulumiset
Liite: Jenni Hyvärisen kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset
Lauri Väisänen: Juoksevien asioiden hoitaminen on lähtenyt
käyntiin. Edunvalvontaviestinnän suunnitelma on miltei valmis.
Edunvalvontaviestinnässä on otettu käyttöön ev-torstai, jolloin
julkaistaan viikolta kolme pointtia edunvalvonta-asioista.
Edunvalvonnan webinaareja aletaan kehittämään huhtikuussa.
Tänään käynnistettiin projektinhallintatyökalun hankinta.
OPKU6-projektissa tehdään tällä viikolla vielä testaus uuden
jäsenyyden sisällöstä. Jäsenyyden malli ja sisältö pohdinnassa tässä
kuussa. Palvelupakettiryhmässä on jatkuvasti käynnissä
yhteistyökumppanien kanssa neuvotteluja. Tällä hetkellä pohditaan
myös tietosuoja-asioita, koska uudet järjestelmät tulevat kohta
käyttöön.
Emmi Lintunen: Edunvalvonnan palvelullistamisprojektista on oltu
yhteydessä Laureaan. Edunvalvontayhteisöökyselyyn on tullut 80
vastausta.
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Riku Simola: Tuutorhaku on alkanut 1.3. Sitä varten tehdään
markkinointivideo ja markkinointikiertue kampuksille. Viime
viikonloppuna oli tuutorleiri. Lapin matka sujui hyvin.
Kampustiimeillä menee pääsääntöisesti hyvin.
Susanna Haarala: Pietarin matka on pääsiäisenä, joten jännitetään
sitä saadaanko matka täyteen. Laurean kv-toimiston kanssa on
tavattu. Ensi viikolla tavataan opettajatuutoreita kv-asioiden
tiimoilta. Viestinnässä tuutorihaku näkyy kovasti. OPKU6-projektissa
suunnitellaan yhteistä tuutoripiknikiä. Susanna valittiin
projektipäälliköksi pop up. Vuosijuhlien starttipalaveri on tulossa ja
Susanna tekee myös aiheesta opinnäytetyönsä.
Anna Marttila: Tapahtumatiimissä meneillään vappusitsien
suunnittelu. Lohjan ja Hyvinkään kamppareita on koulutettu. Uusia
kampustoimijoita on rekrytoitu useille kampuksille ja heitä pitäisi
myös kouluttaa lisää. Lohjalla ja Hyvinkäällä menee hyvin, mutta
uudet toimijat tarvitsevat toki tukea. Porvoon kampuskummius on
siirretty Annalta Jennille. Anna oli myös mukana tuutorleirin
toteuttamisessa. Mavi-tiimissä menee hyvin ja tulossa on
nettisivujen päivitystä. Nettisivujen yhteystietoja on kehitetty. Tällä
hetkellä tulee paljon puheluita yhteistyötarjouksien merkeissä.
Silja Nurmi: Opiskelyhyvinvointikyselyn tuloksia on purettu hyvin
usean tahon kanssa. Laurean laajan hyvinvointityöryhmä on
tavannut ja mm. Hyvinvointi Appron suunnittelu on aloitettu. Silja
valittiin Samokin edustajistovaalityöryhmään. Lisäksi on hoidettu
hallituksen juoksevia velvollisuuksia.
Merike Mauring: WSC-verkostossa on ajettu sitä, että yli
30-vuotiaat saisivat pitää alennuksen HSL-palveluissa. Lisäksi on
puhututtanut YTHS. Poliittisen ohjelman uudistaminen alkaa tässä
kuussa.
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Laureamkon
sääntömuutokset
Johanna Johansson saapui
17.41.

Esittely: Opku6-tarpeiden takia Laureamkon sääntöihin on tarkoitus
tehdä muutoksia. Lisäksi edustajiston ja hallituksen jäsenillä on ollut
mahdollisuus tehdä omia muutosesityksiä. Hallitus on tehnyt
pohjaesityksen sääntömuutoksista.
Liite: Säännöt_Esitys edustajistolle_2018
Päätösesitys: Hyväksytään sääntömuutokset liitteen mukaisesti
Lindblom: Muutos rivillä 235: viidellätoista (15) > viidellä (5)
Esitys raukesi kannattamattomana
Kärkkäinen, kannattaa Nieminen: Lisäys riville 184: ja
toiminnantarkastuskertomus
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuivalainen, kannattaa Kortemäki: Lisäys riville 320: Edustajistolle
toimikaudelle 2018 valitut varapuheenjohtajat jatkavat
tehtävässään toimikauden loppuun ja edustajiston
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varapuheenjohtajia koskevat sääntöpykälät astuvat voimaan
toimikaudelle 2019.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kärkkäinen, kannattaa Nieminen: Lisäys riville 191:
● valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutokset muutoksin.
8

META

8.1. Verkostoitumistilaisuus
Simola tiedusteli vapaaehtoisia mukaan työryhmään tekemään
Laurean opiskelijayhdistysten verkostoitumistapahtumaan.
Kiinnostuneita Lintunen ja Haarala
8.2. Laureamkon vappu
Väisänen esitteli syitä siihen miksi Laureamkon vappuun on tulossa
tapahtuma LOB:lta, mutta ei muilta Laurean piirissä toimivilta
opiskelijayhdistyksiltä. Vappuun otettiin ensisijaisesti tapahtumia
kampustiimeiltä ja koska vappu tuli täyteen niillä, ei oltu erikseen
yhteydessä Laurean piirissä toimiviin yhdistyksiin.
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Ilmoitusasiat

Kuivalainen ilmoitti kokoustilan järjestämisestä takaisin paikalleen.
Kuivalainen kutsui kaikki kokousjatkoille Pub Tiimalasiin.
Kuivalainen ilmoitti toivovansa jatkossa kokoukseen
ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeen kautta.
Pöllänen ilmoitti livestreamin suurimmaksi katsoja määräksi
kerrallaan 12 henkeä.
Kärkkäinen ilmoitti, että hänelle soitettiin juuri Jean Claude
Junckerin kabinetista.
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Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Allekirjoitukset

Tarkastus

Päivämäärä

Päivämäärä

Roope Kuivalainen
puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Sami Immonen
pöytäkirjantarkastaja

Juho Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

