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Aika
Paikka
Läsnä
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20.09.2017 9.00
Laurea Tikkurila, AB382
Roope Kuivalainen, puheenjohtaja
Sarah Takolander, varapuheenjohtaja, kohdasta 231
Juha Rautiainen, jäsen
Saana Simonen, jäsen, kohdasta 231 etänä
Antti Lindblom, jäsen
Opiskelijakunnan työntekijät
Mari Lehtoruusu

Käsiteltävät asiat:
224
Kokouksen avaus
225

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.04.
Esittely: Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun
vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää.
Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä
kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden
ilmoittamiin osoitteisiin vähintään neljä (4) vuorokautta ennen
kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan
koollekutsumistavastaan.
Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on
asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2)
hallituksen jäsenistä.
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

226

Puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä
yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän
asian käsittelemisen ajaksi.
Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet
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Kokouksen
järjestäytyminen

Päätös: Ei tarpeen myöntää.
Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope
Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätösesitys: Valitaan sihteeriksi Mari Lehtoruusu,
pöytäkirjantarkastajiksi
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Esityslistan hyväksyminen
Edellisen kokouksen
pöytäkirja
Hyväksytään kampustiimit
Keskustelua
liittokokouksen asioista ja
henkilövalinnoista

META
Ilmoitusasiat

234
Kokouksen päättäminen
Allekirjoitukset

Tarkastus

Päätös: Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi
Antti Lindblom ja Juha Rautiainen.
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 17 pöytäkirja
Esittely: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanot
Päätös: Päätettiin pöydätä asia seuraavaan kokoukseen.
Esittely: Keskustellaan liittohallituksen ehdokkaista ja muista
mahdollisista liittokokouksen asioista.
Päätös: Keskusteltiin SAMOKin taloustoimikunnan lausunnosta
liittokokousmateriaaleihin. Päätettiin kannattaa taloustoimikunnan
ehdotusta, että SAMOK eroasi OLL:sta. Keskusteltiin ehdotuksesta
pienentää SAMOKin hallituksen kokoa. Päätettiin kannattaa
ehdotusta. Keskusteltiin SAMOKin hallitusehdokkaista.
Ei muita esille tulevia asioita.
Saana ja Roope toivotti kaikille tsemppiä fuksiaisiin.
Antti kertoi olevansa noin viikon fuksiaisten jälkeen väsynyt ja toivoi
ymmärrystä.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.44.
Päivämäärä
Päivämäärä
Roope Kuivalainen
puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Antti Lindblom
pöytäkirjantarkastaja

Juha Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

