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Edustajiston kokous 3/19 
Aika 19.3.2019 klo 18.00 
Paikka Otaniemen kampus 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

 
Ramberg Ingrid, varapuheenjohtaja,  
Sievinen Annika, etänä 
Minkkinen Liisa 
Savolainen Jonasz 
Airaksinen Veka 
Pitkänen Samuli, etänä 
Tuomola Sara, etänä 
Väisänen Lauri 
Lintunen Emmi 
Kallio Riina 
Hyvärinen Saara 
 
Edustajiston varajäsenet 
Katavisto Eemil 
Airas Henriikka 
 
Jäsenet 
Nieminen Jere 
Sallamari Suomaa 
 
Hallitus 
Tervala Miisa 
Viita Jani 
Niinivirta Liisa 
Laaksonen Anton 
Salovaara Taru 
Menschakoff Taru 
Nurmi Silja 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:15. 
  

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 jäsenistä tai 
varajäsenistä. 
 
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
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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. Valitaan myös 
etäkokouksen seuraaja tarpeen mukaan.  
 
Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa varapuheenjohtaja 
Ingrid Ramberg, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan 
tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. 
Etäkokousyhteyttä seuraa tarvittaessa N.N 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eemil Katavisto ja  Emmi 
Lintunen. 
 

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

6 Hallituksen kuulumiset Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset 
Viita: Rasisminvastainen viikko on käynnissä ja kampustiimeille on 
jaettu kampanjan materiaalit. Kampustiimit toteuttavat kampanjan 
somessa haluamallaan tavalla. Kampustoimijakäsikirjaa päivitetään. 
Palvelutiimi toimii ja projektit etenevät. 
Menschakoff: Tuutorileiri pidetty. Valitettavasti tapahtuman 
alkoholittomuus ei täysin toteutunut, sillä osallistujat olivat 
lähteneet illalla leiripaikasta. Kaksikielisyys tuotti jonkin verran 
hankaluuksia. Vastuutuutorien ja kampustiimien ilta on pidetty. 
Työn alla on paljon ilmoittautumislomakkeita. Tällä viikolla on 
kevään Fuksiaisten projektin päätös ja pian syksyn Fuksiaisten 
projetistartti. Mukana myös tuutorihaussa. Hakijoita on 13. 
Kampustiimejä ja vastuutuutoreita on pyydetty markkinoimaan 
hakua. OPKU+‐yhteistyössä #tutoring‐ryhmä kokoontui tänään ja 
pohdittiin verkossa tuutorointia. 
Tervala: Tuutorihaku on päällimmäisenä.  Ensi viikolla on 
aktiivisitsit. Mavi‐tiimissä on työn alla nettisivujen päivittäminen. 
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Kansainvälisyysasioissa tämän kevään vaihtarit ovat aikalailla 
taputeltu. Englanninkielisten koulutusohjelmien 
kehittämisryhmässä on viety asioita eteenpäin. VoxBoxiin tulleita 
palautteita kv‐opiskelijoilta tullaan viemään hallopedeille. 
Osallistunut tuutorileiriin. 
Salovaara: Opinnäytetyökyselyn tuloksia on käytetty tehokkaasti 
edunvalvonnassa ja niistä ollaan Laureassa todella kiinnostuneita. 
Ensi viikolla on seuraava webinaari vaaleista, vieraana Saana 
Simonen. Kampustiimeistä edunvalvojia projektissa on tarkoitus 
käydä läpi 2017 tehtyä kyselyä koulutustoiveista ja niiden 
toteutumisesta. Tuutorileiri, Ship Off, vaalit ja viestintä ovat myös 
työllistäneet. 
Laaksonen: Päällimmäisenä on Ship Offin ilmoittautuminen ja 
koulutusten suunnittelu. Syksyn Hyvinvointi Approjen työstäminen 
ollaan käynnistämässä. OPKU+‐yhteistyöhön liittyen työn alla on 
SportAppro ja Zone‐tuutorointi, jossa koordinoi hakuprosessia. 
Vaalit työllistävät viestinnässä. 
Niinivirta: Halloped‐projektissa työstetään ohjesääntöä ja viilataan 
halloped‐koulutuksen käytännön järjestelyjä. SAMOKin 
kevätseminaarissa kouluttautui opiskelijaedustajien valinnoista. 
Mukana webinaarien tekemisessä. VoxBox ja chat‐päivystykset ovat 
työllistäneet jäsenpalvelun näkökulmasta. Hallitus illallisti Vantaan 
johdon kanssa ja lobbasi siellä Laureamkon tavoitteita. 
Nurmi: Korkeakoulun johtoryhmä kokousti eilen ja siellä käsiteltiin 
Rehtorin pannu kuumana ‐kiertuetta niin henkilöstölle kuin 
opiskelijoilla ja rehtori välitti opiskelijoilta tulleet palautteet. 
Kampustiimien tilaisuuksista oli iso hyöty. Hallituksen 
kehityskeskustelut ovat juuri meneillään. EU‐vaalien osalta on 
tarkoitus järjestää OPKU+‐yhteistyössä iso vaalipaneeli. Vantaan 
yleiskaavamuutoksesta on huomenna hallituksen käsittelyssä 
lausunto. Samoin käsittelyssä on lausunto Laurean 
tutkintosäännöstä. SAMOK käynnistää Vuoden opettajan etsinnän, 
josta tulee myöhemmin lisätietoa. Eduskuntavaaliehdokkaiden 
soittokierroksella on vielä 23 puhelua tekemättä. 
Ellilä: Lähetetty sähköpostilla. 

7 Taloudenhoidon ohjesääntö Esittely: Toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan työnjaossa huomattiin tarve laajentaa 
taloudenhoidon ohjesäännön myöntämiä oikeuksia, jotta 
varapuheenjohtaja voisi osallistua päivittäiseen talouden 
pyörittämiseen hyväksymällä laskuja ja kulukorvauksia. 
 
Liitteet: Taloudenhoidon ohjesääntö 2019 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ohjesääntö liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ohjesääntö liitteen mukaisesti. 

8 Laurea-ammattikorkeakoulun 
Oy:n hallituksen 
opiskelijaedustajan haun 
avaaminen 

Esittely: Laurea‐ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa on 
opiskelijaedustaja, jonka kausi on kaksivuotinen. Nykyisen edustajan 
kausi päättyy toukokuussa yhtiökokouksessa, jossa vahvistetaan 
uuden opiskelijaedustajan nimitys.   

https://docs.google.com/document/d/19TF9k2EHUnNf28TY9mW2c7DoUzlaDW7hZUMo5Erca9E/edit


 Pöytäkirja 3/2019 Sivu 4 / 4 
Edustajisto 
 

 
Liitteet: Hakuilmoitus opiskelijaedustaja Laurean hallitukseen 2019‐
2021 
 
Päätösesitys: Hyväksytään hakuilmoitus liitteen mukaisesti. 
 
Esitys, Väisänen; kannattaa Lintunen: Lisätään tieto palkkiosta. 
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin hakuilmoitus muutoksin ja avattiin haku 
Laurea‐ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. 

9 META Nurmi kertoi korkeakouluopiskelijoiden 
eduskuntavaalikampanjasta, joka löytyy somessa tunnistella 
#koulutustaprkl. Kampanjan toinen tunniste on #sunratkaisu ja 
edustajiston jäseniä kehoitettiin osallistumaan kampanjaan. 

10 Ilmoitusasiat Minkkinen: Kiitos streamauksesta 
Airaksinen: Edustajistotoiminnan kehittäminen projektin 
kuulumiset: 1125 euroa edustajistotoiminnan kehittämiseen on 
ajateltu suunnata edustajiston hengailuiltojen järjestämiseen. 
Hengailuillassa käytäisiin vapaamuotoisesti ja koulutuslähtöisesti 
läpi edustajiston asialistaa. Työryhmä tiedottaa vielä ideoistaan 
Slackissä ja asia tulee käsittelyyn tulevissa  
Minkkinen: Muistutti Ship Off ‐osallistumisesta. 
Laaksonen: Muistutti vastaamaan ilmoittautumisekyselyyn myös, 
jos ei ole tulossa. 
Tervala: Muistutti aktiivisitseistä. 
Niinivirta: Muistutti pohtimaan, tuleeko oma asia META vai 
ilmoitusasioihin. 
Kokousjatkot järjestetään Sherlock Pubissa. 

11 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.21. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Ingrid Ramberg 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Eemil Katavisto 
pöytäkirjantarkastaja 

Emmi Lintunen 
pöytäkirjantarkastaja 

 

https://drive.google.com/file/d/1jqjIv7yOf3J6PcON6sKsJogG-VRKM41i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jqjIv7yOf3J6PcON6sKsJogG-VRKM41i/view?usp=sharing

