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Edustajiston kokous 2/19 
Aika 8.2.2019 klo 17.00 
Paikka Tikkurilan kampus, luokkatila B409 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

 
Marttila Anna, puheenjohtaja 
Ramberg Ingrid, varapuheenjohtaja, , poistui kohdassa 10 
Häggqvist Eveliina, etänä 
Sievinen Annika, etänä 
Minkkinen Liisa 
Savolainen Jonasz 
Airaksinen Vertti 
Pitkänen Samuli 
Tuomola Sara, etänä 
Väisänen Lauri 
Lintunen Emmi 
Kallio Riina 
Mauring Merike, poistui kohdassa 10 
Pirskanen Minna 
Hyvärinen Saara 
 
Edustajiston varajäsenet 
Katavisto Eemil 
Miettinen Roni 
 
Hallitus 
Silja Nurmi, poistui kohdassa 13 
Jani Viita 
Lauri Ellilä 
Katja Menschakoff 
Anton Laaksonen 
Miisa Tervala 
Liisa Niinivirta 
Taru Salovaara 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 
 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen  

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03. 
  

2 Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun 
kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla 
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän 
(7) edustajiston jäsentä tai varajäsentä. 
 
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 



 Pöytäkirja 2/2019 Sivu 2 / 6 
Edustajisto 
 

 
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 Anna 
Marttila ja sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. 
Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Minkkinen ja Eemil 
Katavisto, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

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

6 Edustajiston kokoonpanon 
toteaminen 

Esittely: Edustajiston kokoonpano on muuttunut 
järjestäytymiskokouksessa tehtyjen hallitusvalintojen myötä. 
 
Liitteet: Edustajiston kokoonpano  
 
Päätösesitys: Todetaan edustajiston kokoonpano  
 
Päätös: Todettiin edustajiston kokoonpano liitteen mukaisesti. 
 

7 Hallituksen kuulumiset Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset 
 
Viita: Palvelutiimin projekteista valtaosa on aloitettu ja projekteihin 
on lisätty aktiivikiertue. Kampuskummitoiminta on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja kaikki ovat päässeet kummikampustiiminsa kokoukseen. 
 
Tervala: Aktiivisitsit tapahtuma julkaistaan ensi viikolla. Degree‐
leirin ja Tuutorileirin suunnittelu on käynnissä. Laureamko‐startti 
tulee korvaamaan tuutoristartin syksyllä. MaVi‐prosessin 
vetämisessä on paljon opeteltavaa. Viestinnän painopiste tällä 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLPmcdq2xh-nGgq_72g7Lb3Q85RIT-spgUgSTAOWJ_o/edit
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hetkellä on Fuksiaiset. KV‐asioissa nyt työn alla Multicultural 
Competences opintojakso Laurean kanssa, jonne Laureamko saa 
tuottaa sisältöä. Vaihtarituutorit ovat toimineet esimerkillisesti. 
Vaihtareille on vielä tulossa Lapin ja Pietarin matkat. 
 
Salovaara: Kerätään parhaillaan kokemuksia 
opinnäytetyöohjauksesta. Webinaarien kevään aiheet on 
suunniteltu. Salovaaran vetämät projektit on startattu. 
 
Ellillä: Yhteistyösopimukset ovat olleet päivittämisen alla. YAMK‐
iltaman päivämäärä on päätetty. Akuuteimpana työpöydällä on 
vapun tekeminen. 
 
Laaksonen: Ensimmäisenä tulossa vuoden ensimmäinen webinaari. 
Halloped‐projektissa mukana. Laajemmat liikuntapalvelut ‐projekti 
startattiin eilen. OPKU+‐liikuntatyöryhmän puheenjohtajuus 
työllistää. 
 
Niinivirta: Edunvalvonnan palvelullistaminen on Hyvinkäällä 
käynnissä. Laureamko Laurealle ‐projekti starttaa ensi viikolla.  
 
Menschakoff: Fuksiaiset tulossa ensimmäisenä, sen jälkeen tehdään 
kampustoimijakoulutus. Työryhmäedustuksia on saanut jo tehdä 
Laureassa. Lisäksi mukana OPKU+ ‐ryhmissä #tutoring ja Uudet 
palvelut. 
 
Nurmi: Koko hallituksella ja itsellä on ollut paljon uutta opeteltavaa. 
Edunvalvontatiimissä suurin osa projekteista on käynnistetty. 
Eduskuntavaalit työllistävät sekä Laureamkon toiminnan, että 
OPKU+ ‐toiminnan kanssa. Tulossa vaalipaneelia, eduskuntavierailua 
vaalien jälkeen ja vaalikahveja. WSC on muuttunut verkostosta 
yhdistykseksi ja yhdistyksen hallituksen toiminta on alkanut. 
Laureamko sai vantaan vaikuttajaverkoston puheenjohtajuuden. 
 

8 Kevään kokousten 
päivämäärät ja kokouspaikat 

Esittely: Johtotiimi on valinnut kevään edustajiston kokouksien 
päivämääriksi  
 
‐ kokous 2/2019 8.2. klo 17 Tikkurila 
‐ kokous 3/2019 19.3. klo 17 Otaniemi 
‐ kokous 4/2019 (kevätkokous) 18.4. klo 17 Leppävaara 
‐ kokous 5/2019 13.5. mahd. Porvoo 
 
Keskustellaan kokouspaikoista. 
 
Päätösesitys: Valitaan kevään kokouksien pitopaikat esittelyn 
mukaan. 
 
Pitkänen, esitys: Siirretään kevätkokous 15.4. klo 17 
Hyväksyttiin esitys. 
Lintunen, esitys: Siirretään kokous 5/2019 14.5. klo 17. 
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Hyväksyttiin esitys. 
 
Päätös: Päätettiin kokousajoiksi ja ‐paikoiksi 
‐ kokous 2/2019 8.2. klo 17 Tikkurila 
‐ kokous 3/2019 19.3. klo 17 Otaniemi 
‐ kokous 4/2019 (kevätkokous) 15.4. klo 17 Leppävaara 
‐ kokous 5/2019 14.5. klo 17 Tikkurilassa 
 

9 Projektit 2019 
Pidettiin kokoustauko 18.03-
18.08 

Esittely: Hallitus on päättänyt vuoden 2019 projekteista ja osa 
projektitiimeistä avataan. Hallituksen puheenjohtajisto esittelee 
avattavat projektit ja keskustellaan mihin projekteihin edustajiston 
jäseniä voisi tulla mukaan. 
 
Liitteet: Projektit 2019 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi projektit ja projektitiimeihin 
osallistuvat edustajiston jäsenet. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi projektit ja päätettiin, että edustajistolle 
lähetetään sähköpostitse projekteista avaukset (kerrotaan mitä 
projektissa tehdään ja kuinka paljon se työllistää) ja selkeät 
ilmoittautumisen ajankohdat.  
 

10 Lähetekeskustelu 
Edustajistotoiminnan 
kehittäminen -projektista 
 
Merike Mauring poistui klo 
19.00. 
Ingrid Ramberg poistui klo 
19.17. 

Esittely: Edustajistotoiminnan kehittäminen ‐ projektin tavoitteena 
on lisätä edustajistoryhmien aktiivisuutta ja edustajistotoiminnan 
sitouttavuutta. Lisäksi tavoitteena on päivittää edustajiston 
ohjesääntö ja määrittää sinne miten talousarviossa 
edustajistoryhmien tai vaaliliittojen toimintaan varatut rahat 
jaetaan (1125 euroa). Ohjesääntö on tarkoitus käsitellä 19.3. 
edustajiston kokouksessa. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi lähetekeskustelussa esiin tulleet 
toiveet ja valitaan projektiryhmän jäsenet yksi kustakin vaaliliitosta. 
 
Päätös:  
Merkitään tiedoksi edustajiston käymä keskustelu: 

● Riskinä on, että vaaliliitot edustajistoryhminä kontrolloivat 
liikaa yksittäisiäjäseniä. 

● Vaaliliiton toiminta voi jatkua läpi vuoden ilman 
edustajistoryhmää. 

● Riskinä on, että edustajistoryhmät jakavat edustajiston 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

● Projektissa on pidettävä kiinni siitä, että lisätään 
aktiivisuutta ja sitouttavuutta. 

● Millaisia velvoittavia elementtejä vaaliliitoille voidaan 
tuoda. 

Vaaliliitot ilmoittavat jäsenet projektiryhmään 11.2. klo 8.00 
mennessä Anna Marttilalle. Jäseniä voi ilmoittaa useamman kuin 
yhden. 
 

https://docs.google.com/document/d/1_hfQmBTgaXoxygHLgs_OGLTMsyLpX96sB6NM92JWivw/edit
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11 Ryhmäpuheenjohtajien 
valitseminen 
 
 

Esittely: Valittaisiin ryhmäpuheenjohtajat jokaiselle edustajiston 
vaaliliitolle, tarkoituksena pitää huolta oman liiton edustajista, 
aktiivisuudesta ja tiedonkulusta. 
 
Päätösesitys: Keskustellaan ryhmäpuheenjohtajien tarpeesta ja 
tehdään tarpeen mukaiset valinnat 
 
Päätös: Päätettiin, että vaaliliitoista valitaan ryhmäpuheenjohtajat 
äänin puolesta 9, vastaan 1, tyhjät 2. Tieto ryhmäpuheenjohtajasta 
lähetetään sähköpostitse Anna Marttilalle 11.2. klo 8 mennessä. 
 

12 Laurean huppareiden tilaus Esittely: Laureamkon on mahdollista ottaa myyntiin 
kampustoimistoille Laurean huppareita ja collegeja. Huppareiden 
ostohinta, jos molempia tilataan 100 kpl, on 18,95€ (alv 0) ja 
collegejen 20,90 € (alv 0). Asiaan ei ole varauduttu talousarviossa, 
joten edustajiston tulee päättää investoinnista. 
 
Päätösesitys: Huppareita ei tilata, sillä kustannukset ovat liian kovat 
suhteessa mahdolliseen myyntiin. 
 
Päätös: Päätettiin, että huppareita ei tilata, mutta hallitus selvittää 
voisiko opiskelija itse tilata hupparin Laurean kautta. 
 

13 META 
Silja Nurmi poistui 19.45. 

Keskusteltiin jäsenyyden sisällöistä ja arvosta. Päätettiin järjestää 
iltakoulu aiheesta ja jatkaa keskustelua iltakoulun aiheesta ja 
päivämäärästä Slackistä. 
 
Keskusteltiin edustajiston ilmaisista lipuista tapahtumiin. Päätettiin, 
että edustajiston varsinaisille ja varajäsenille varataan edelleen liput 
Laureamkon tapahtumiin ja vappupassin.  
 
Keskusteltiin edustajiston kokouksen etäyhteyden seuraaminen. 
Päätettiin, että jatkossa valitaan kokouksen alussa etäyhteyden 
tarkkailija. 
 

14 Ilmoitusasiat ● Edustajiston slack‐kanavalta puuttuu jäseniä. Marttila 
muistutti oman vaaliliiton huolehtimisesta slackiin. 

● Lintunen kiitti kokouseväistä. 
● Lintunen kertoi, että RaflaRumban liput tulevat myyntiin 

maanantaina. 
● Marttila muistutti, että esityslistaa ei tule muokata sen 

lähettämisen jälkeen. 
● Halloped‐projekti järjestää iltakoulun 

opiskelijaedustajaohjesäännöstä. 
● Kokousjatkot ovat Sellon O’Learysissä. 

 
 
 

15 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20. 
 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Anna Marttila 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Eemil Katavisto 
pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


