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Edustajiston kokous 8/17 
Aika 11.10.2017 kello 17.00 
Paikka Leppävaaran kampus, tila 254 
Läsnä Jere Nieminen, puheenjohtaja 

Mikael Petäjistö, 2. varapuheenjohtaja 
Johanna Johansson 
Jere Kallionpää 
Emmi Lintunen 
Eemil Katavisto 

Varajäsenet: 
Ari Lappalainen 
Stefan Smeds 

Hallituksen jäsenet: 
Roope Kuivalainen 
Saana Simonen 
Antti Lindblom 

Opiskelijakunnan työntekijät: 
Mari Lehtoruusu 

Käsitellyt asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.15. 
 

2 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun 
kokous on kutsuttu koolle vähintään neljä päivää aikaisemmin 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. 
 

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: Todetaan läsnäolo- ja puheoikeus paikalla oleville. 
 
Päätös: Ei tarpeen myöntää. 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 
Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii Jere Nieminen ja 
sihteerinä toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. 



Pöytäkirja 8/2017 Sivu 2 / 3 
Edustajisto 
 

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Eemil Katavisto ja Johanna 
Johansson. 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Lisättiin kohdaksi 6 Edustajiston kokoonpanon toteaminen. 
Muut kohdat siirtyvät järjestyksessä eteenpäin. 
 

6 Edustajiston kokoonpanon 
toteaminen 

Esittely: Edustajiston jäsenen tulee sääntöjen mukaan olla 
Laureamkon jäsen, joten ne edustajiston jäsenet, joilla ei ole 
voimassa olevaa jäsenyyttä tulee poistaa edustajiston 
kokoonpanosta. 
 
Päätösesitys: 
Todetaan Ian McCreadyn ja Pauli Räikkösen menettäneen 
vaalikelpoisuutensa, joten he vapautuvat edustajiston jäsenen 
tehtävästä, jolloin edustajiston varsinaisiksi jäseniksi nousevat 
Marika Siippola ja Stefan Smeds. Valitaan edustajiston 1. 
varapuheenjohtajaksi N. N. 
 
Päätös: 
Todettiin Ian McCreadyn ja Pauli Räikkösen menettäneen 
vaalikelpoisuutensa, joten he vapautuvat edustajiston jäsenen 
tehtävästä, jolloin edustajiston varsinaisiksi jäseniksi nousevat 
Marika Siippola ja Stefan Smeds. Valitaan edustajiston 1. 
varapuheenjohtaja seuraavassa kokouksessa 
 

7 Suomen opiskelijakuntien 
liitto SAMOK ry:n liittokokous 

7.1. Lausunto SAMOK ry:n materiaaleista 
 
Esittely: Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kesken on luotu 
yhteinen lausunto koskien SAMOKin liittokokousmateriaaleja.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään lausuntoliitteen mukaisesti. 
 
Liite: Lausunto 
 
Päätös: Hyväksyttiin lausunto liitteen mukaisesti. 
 
7.2. Edustajiston linjat 
 
Esittely: Edustajisto voi halutessaan linjata liittokokousdelegaatiolle 
tavoitteita lausunnon ulkopuolelta.  
 
Hallitus on kokouksessaan 6.10. päättänyt esittää edustajistolle 
Laureamkon linjaksi liittokokoukseen, että SAMOKin hallituksen 
koko olisi 2+5 (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet) ja jäsenmaksun suuruudeksi 6,50 €. 
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Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys. 
 
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys. 
 
7.3. Päätösvalta 
 
Päätösesitys: Annetaan liittokokousdelegaatiolle valta soveltaa 
tarvittaessa poliittisen ohjelman ja yleisesti tunnettujen linjojen ja 
parhaan osaamisensa perusteella. 
 
Päätös: Päätettiin antaa liittokokousdelegaatiolle valta soveltaa 
tarvittaessa poliittisen ohjelman ja yleisesti tunnettujen linjojen ja 
parhaan osaamisensa perusteella. 
 

8 Edustajiston syysretki Esittely: Edustajat Lintunen, Johansson ja Simola esittävät 
edustajiston syysretkeä Innsbruckiin, Itävaltaan. Edustaja Immonen 
kannattaa esitystä. 
 
Päätösesitys: Ehdotuksen tehneet edustajat muodostavat 
työryhmän hintojen ja ajankohtien selvittämistä varten. Halukkaat 
edustajiston jäsenet voivat osallistua omakustanteiselle syysretkelle 
Innsbruckiin. 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

9 META Ei muita esille tulevia asioita. 
10 Ilmoitusasiat Johanna Johansson kehotti kaikkia osallistumaan Laurean 

järjestämään Tuntematon sotilas elokuvanäytökseen. 
 

11 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.39. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Jere Nieminen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Johanna Johansson 
pöytäkirjantarkastaja 

Eemil Katavisto 
pöytäkirjantarkastaja 

 


