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22.3.2018 klo 17.00
Tikkurilan kampus
Edustajiston varsinaiset
Roope Kuivalainen
Juha Rautiainen
Mikke Kortemäki
Liisa Minkkinen
Laura Pöllänen
Sami Immonen
Milja Kylmälä
Ulla Hellstedt, etänä
Edustajiston varajäsenet
Jere Nieminen
Samu Lassila, etänä
Hallitus
Lauri Väisänen
Silja Nurmi
Merike Mauring
Jäsenet
Sarah Takolander

Käsiteltävät asiat:
1
Kokouksen avaus

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Avattu 17:08

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: Todetaan 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: Myönnetään tarvittavat puhe‐ ja läsnäolo‐oikeudet
Päätös: Ei erikseen myönnettäviä oikeuksia
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Kokouksen järjestäytyminen

Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
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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: Sihteerinä toimii Lauri Väisänen. Pöytäkirjantarkastajina ja
ääntenlaskijoina Liisa Minkkinen sekä Jere Nieminen.
5

Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Lisätään kohta 9. OPKU6‐järjestelmähankinnat.
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Hallituksen kuulumiset

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen.
Liitteet: Riku Simolan, Susanna Haaralan, Emmi Lintusen
kuulumiset.
Päätösesitys: Käsitellään hallituksen kuulumiset
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset.
Lauri Väisänen: Puheenjohtaja on edustanut Laureamko kahdella
eri matkalla kuluneiden viikkojen aikana. SAMOK Kevätseminaari
pidettiin 15.‐16.3., jossa esiteltiin SAMOKin poliittista ohjelmaa.
Merike Mauring: EV‐tiimi aloittanut poliittisen ohjelman projektin,
iltakoulu tulossa edustajistolle. Innoduel verkkosivusto otettu
käyttöön. Innoduel on järjestelmä, jonka kautta voidaan tehdä
kattavampia kyselyitä. Maakuntavaaleihin valmistautuminen on
näillä osin alkamassa.
Silja Nurmi: Hyvinvointikyselyn tulokset on julkaistu, löytyvät myös
opiskelijaintrasta. Kysely toteutettiin marras‐joulukuussa kaikille
2016 aloittaneille. Kampus‐ ja alakohtaiset erot suuria
vastausprosentissa. Tärkeimmät kehityskohdat nousivat
ryhmätyöprosessissa, yksilöllisen tuen tarpeen huomioimisessa,
opetuksen ja ohjauksen haasteissa, sekä stressiin,
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvät haasteet.
Lähes puolet kokivat ryhmätöiden aiheuttavan haasteita. Avoimissa
vastauksissa mainittiin useasti ryhmätöiden järjestelyt ja
ryhmädynamiikan haasteet. Yksilöllisen tuen tarpeet liittyvät usein
terveydentilaan, oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyden haasteisiin.
Opetuksen ja ohjauksen haasteissa opiskelijat kokevat lähiopetusta
olevan liian vähän, sekä palautetta että ohjausta saa huonosti.
Stressiin, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvissä haasteissa
opettajien kiire ja stressi vaikuttavat opiskelijoihin sekä opetuksen
laatuun, lyhyiden kurssien alku ja päättyminen aiheuttaa kiirettä
sekä stressiä, ja opettajia vaikea tavoittaa kiirehuippujen aikaan.
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Kyselyn mukaan myös osa vastanneista on jättänyt saapumatta
kouluun, koska opintoihin osallistuminen ahdistaa. Myös
oikeudenmukaisen kohtelun saamisessa on ollut haasteita
opiskelijoiden keskuudessa.
7

Laureamkon
sääntömuutokset

Esittely: Sääntömuutokset on käsitelty ensimmäisen kerran 6.3.
kokouksessa, jotka hyväksytään tai hylätään sellaisena, kun ne on
kyseisessä kokouksessa päätetty.
Liite: Säännöt_esitys_edustajistolle_2_2018.pdf
Päätösesitys: Hyväksytään sääntömuutokset liitteen mukaisesti
Päätös: Hyväksytty yksimielisesti.
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Lähetekeskustelu Poliittisen
ohjelman uudistamisesta

Esittely: Laureamkon poliittinen ohjelma uudistetaan tänä vuonna.
Projekti aloitetaan maaliskuussa. Käydään lähetekeskustelu
poliittisen ohjelman uudistamisesta ja siitä, mitä asioita siinä
halutaan olevan.
Liite: Poliittinen ohjelma.pdf
Rautiainen: Vähemmän ranskalaisia viivoja, enemmän leipätekstiä.
Mallia voidaan ottaa vuonna 2017 tehdystä kaupunkipoliittisesta
ohjelmasta.
Rautiainen: Tarkat luvut ja muut määreet harkitusti käyttöön.
Enemmän yleispätevää linjausta poliittiseen ohjelmaan.
Päätös: Merkitään tiedoksi lähetekeskustelu poliittisesta
ohjelmasta.
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OPKU6-järjestelmähankinnat
Pidettiin 5 min. kokoustauko
18:06-18:10.

Esittely: OPKU6‐projektissa tehdään hankintana uusi jäsenrekisteri,
johon on budjetoitu rahaa Laureamkon 2018 talousarviossa.
OPKU6‐järjestelmähankintoihin tarvitaan lisäinvestointeja, koska
alkuperäisen suunnitelman mukaista liityntäyhteyttä Virta‐
tietokantaan ei voida toteuttaa.
Liite: OPKU6‐lisäkustannusten diat
Päätösesitys: Päätetään varata 10000€ jäsenrekisterin kehittämisen
lisäkustannuksiin ja 400 €/kk liityntäpalvelimen ylläpitoon.
Päätös: Immonen kannattaa, esitys hyväksytään.
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META
Ilmoitusasiat

‐
Kuivalainen ilmoittaa Laureamkon hakevan kahta
opiskelijaedustajaa eri työryhmiin. Ensimmäinen paikka on Nyyti
ry:n ohjausryhmä, toinen haku Laurean verkkolehden
toimituskuntaan.
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Rautiainen ilmoittaa haluavansa toivomuksen ison rahankäytön
asioiden tulevan aikaisemmin tarjouksien kera, ja toiminnanjohtajan
olevan paikalla tai laittavan viestin asiasta etukäteen.
Kortemäki ilmoitti toivovansa saavan lisää tietoa Laureamko
toiminnan opinnollistamisesta. Nurmi ilmoitti Laureamkon projektin
olevan meneillään oppimispolkuihin liittyen.
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Kokouksen päättäminen

Kuivalainen ilmoitti virallisten kokousjatkojen olevan Pub
Hertaksessa.
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Päätetään kokous ajassa 18:22.

Allekirjoitukset

Tarkastus

Päivämäärä

Päivämäärä

Roope Kuivalainen
puheenjohtaja

Lauri Väisänen
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Liisa Minkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Jere Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

