
Pöytäkirja 7/2018 Sivu 1 / 4 
Edustajisto 
 

l 
Edustajiston kokous 7/18 
Aika 14.8.2018 klo 17.30 
Paikka Laurea Tikkurila 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

Roope Kuivalainen 
Liisa Minkkinen 
Antti Lindblom, etänä, poissa kohdan 7 aikana. 
Laura Pöllänen  
Sami Immonen 
Rami Laitila 
Juho Kerma Kärkkäinen 
 
Edustajiston varajäsenet 
Jere Nieminen 
 
Hallitus 
Lauri Väisänen 
Emmi Lintunen 
Jenni Hyvärinen 
Silja Nurmi 
Riku Simola 
Merike Mauring 
Susanna Haarala 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 
 
Muut 
Saana Simonen 
Tiuku Simonen 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.55. 

 
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 
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edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeutta 
jonkin asian käsittelyn ajaksi.  
 
Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet 
 
Päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Saana Simoselle ja 
Tiuku Simoselle. 
 

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 N.N. ja N.N. 
 
Kuivalainen: Edustajiston kokousta johtaa Rami Laitila, sihteerinä 
toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Minkkinen ja 
Sami Immonen. 
 
Päätös: Päätettiin, että edustajiston kokousta johtaa Rami Laitila, 
sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Liisa Minkkinen ja Sami Immonen.  
 

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: Käsitellään hallituksen kuulumiset 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset. 
 
Väisänen: Kesällä ei tapahtunut erityisiä mullistavia asioita. Uusi 
jäsenrekisteri ja verkkokauppa on otettu käyttöön. Laurean 
henkilöstön avajaiset ovat ensi viikolla. Osallistujina hallituksen 
puheenjohtaja ja henkilöstö. Tavoitteena kertoa 
Laureamko-toiminnasta. SAMOKin kesäseminaari oli viime viikolla. 
Maanantaina käsiteltiin OPKU6-porukalla liittokokouksen 
lausuntokierroksen materiaaleja. Pian alkaa tulla uusia opiskelijoita 
ja heidät vastaanotetaan infoin, städikierroksella ja 
Hyvinvointi-approilla. 
 
Lintunen: Työn alla on ollut Laureamkon edunvalvontaa esittelevä 
peli, joka tulee Laureamko-viikon ständikiertueelle. 
 
Simola: Fuksiaisvalmistelut ovat työllistäneet kesällä. Tuutoristartti 
ja tuutoriristeily tulossa pian. 
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Mauring: Poliittisesta ohjelmasta on luvassa iltakoulu. Luvassa on 
eduskuntavaalivaikuttamiseen valmistautumista. 
 
Hyvärinen: Summer End ja Fuksiaiset ovat isosti agendalla 
palvelutiimillä, joka kokoustaa seuraavan kerran ensi viikolla. 
 
Haarala: Tuutorien ja vaihtarien neuvontaa. Tuutoriristeilyn 
ilmoittautumiset ovat työllistäneet. Lisäksi työn alla ovat vuosijuhlat 
ja Laureamko-viikon koordinointi. 
 
Nurmi: Hyvinvointi-approt järjestetään kaikilla kampuksilla paitsi 
Porvoossa. Ne on saatu kaikkien fuksien lukujärjestyksiin. Laurean 
hyvinvointisuunnitelman uudistus alkaa, mutta vaikuttaa siltä, että 
Laurea on unohtanut Laureamkon edustajat. 
 

7 SAMOK-ehdokkaan valinta 
 
Lindblom poistui 18.43. 
Lindblom palasi 18.48. 

Esittely: Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK Ry valitsee 
hallituksen vuodelle 2019 liittokokouksessaan 12.10.2019. 
Laureamkon hallitus esittää ehdotuksensa Laureamkon ehdokkaaksi 
SAMOK Ry hallitukseen. Myös muilla mahdollisilla halukkailla on 
mahdollisuus esittäytyä.  
 
Hallitus: Hallitus esitti edustajistolle Laureamkon ehdokkaiksi 
SAMOK:n hallitukseen Silja Nurmea ja hallituksen puheenjohtajaksi 
Saana Simosta. 
 
Ehdokkaat pitivät esittäytymispuheenvuorot.  
Edustajisto esitti kysymyksiä ehdokkaille. 
 
Päätös: Edustajisto päätti yksimielisesti Laureamkon ehdokkaiksi 
SAMOK:n hallitukseen Silja Nurmea ja hallituksen puheenjohtajaksi 
Saana Simosta. 
 

13 META Edustajistossa on useampia, jotka eivät pysty toimimaan aktiivisesti 
syksyllä. Päätettiin, että ei järjestetä täydennysvaaleja vaan 
tsempataan osallistumisessa. 
 

14 Ilmoitusasiat ● Kuivalainen kehotti kaikkia tarkistamaan 
kokouspäivämäärät ja priorisoimaan niitä. 

● Kuivalainen muistutti jäsenyyden hankkimisesta. 
● Lehtoruusu ilmoitti, että oman jäsenyysstatuksen voi 

tarkistaa häneltä. 
● Lokakuussa on luvassa ständikiertue, joka mainostaa 

Laureamko toimintaa. Mukaan olisi kiva saada myös 
edustajiston jäseniä. 

● Nurmi muistutti Hyvinvointi-approista ja kutsui edaattorit 
kiertämään oman kampuksensa appron. 

● Kuivalainen ilmoitti kokousjatkot ravintola Pingviiniin. 
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15 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.03. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Liisa Minkkinen  
pöytäkirjantarkastaja 

Sami Immonen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


