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l 
Edustajiston kokous 10/18 
Aika 6.11.2018 klo 15.00-21.00 
Paikka Sähköpostikokous 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

Roope Kuivalainen 
Mikke Kortemäki 
Liisa Minkkinen 
Laura Pöllänen 
Rami Laitila 
Milja Kylmälä 
Samuli Pitkänen 
Jere Nieminen 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. 

 
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 
 

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 Liisa Minkkinen ja Jere 
Nieminen 
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Päätös: Esityksen mukaan. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

6 Liittyminen Opiskelijoiden 
liikuntaliittoon 

Esittely: Suomen opiskelijakuntien liitto on eronnut Opiskelijoiden 
liikuntaliitosta. Tämän myötä Laureamkolla on mahdollisuus liittyä 
suoraan itse OLL jäseneksi. Päätetään liittymisestä. Laureamkon 
hallitus on 18.10. kokouksessaan päättänyt esittää liittymisen 
puolesta. 
 
Päätösesitys: Liitytään opiskelijoiden liikuntaliiton jäseneksi 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

7 Opiskelijoiden liikuntaliiton 
liittokokous 

Esittely: Opiskelijoiden liikuntaliitolla on liittokokous 8. - 9.11. 
Päätetään Laureamkon kantoja liittokokousasioihin. Edustajiston 
jäsenet voivat kokouksessa tuoda esille ehdotuksensa asioista, joita 
viedään eteenpäin näin halutessaan 
 
Materiaaleja: https://oll.fi/oll/liittokokous/ 
 
Päätösesitys: Annetaan valtuudet liittokokousdelegaatiolle tehdä 
päätöksiä Laureamkon sääntöjen, ohjeiden ja poliittisen ohjelman 
puitteissa.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

9 Tutkintolautakunnan 
edustajat 

Esittely: Laureamkolla on ollut tutkintolautakuntaan kaksi paikkaa 
avoinna (varsinainen ja vara). Päätetään hakemuksien perusteella 
lautakunnan jäsenet.  
 
Liitteet: Hakemukset 
 
Päätösesitys: Valitaan tutkintolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi 
vuodelle 2019 Henri Mäki ja varajäseneksi Katja Menschakoff 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

10 META Ei käsiteltäviä asioita. 
11 Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita. 
12 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.11. 

 
 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 

https://oll.fi/oll/liittokokous/
https://drive.google.com/open?id=1cJ45MsRdfsUa6LtbMX79Pc6N7BvIEamKsx7Aw51OkAo
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Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

Jere Nieminen  
pöytäkirjantarkastaja 

 


