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l 
Edustajiston kokous 8/18 
Aika 25.9.2018 klo 17.30 
Paikka Laurea Leppävaara, 254 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

Roope Kuivalainen 
Liisa Minkkinen, etänä 
Laura Pöllänen 
Sami Immonen 
Rami Laitila, etänä 
Ulla Hellstedt, etänä 
Milja Kylmälä, etänä 
Samuli Pitkänen 
 
Edustajiston varajäsenet 
Jere Nieminen 
 
Hallitus 
Lauri Väisänen 
Emmi Lintunen, kohdasta 6 
Silja Nurmi, kohdasta 6 
Riku Simola 
Merike Mauring 
Susanna Haarala 
 
Laureamkon henkilökunta 
Mari Lehtoruusu 
Ainomaija Rajoo 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.43. 

 
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.  
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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 N.N. ja N.N. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Samuli 
Pitkänen ja Jere Nieminen. 
 

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:  
Riku Simola: Fuksiaiset olleet onnistuneet, lippuja myytiin 
odotetusti. Kohta alkaa tuutorhaku. OPKU6-yritysyhteistyössä 
edessä olisi vielä muutamien yhteistyökumppaneiden neuvottelujen 
vieminen loppuun. 
Susanna Haarala: Laureamko-viikko meni mukavasti. 
Vuosijuhlakutsut ovat lähteneet. Lipunmyynti alkaa 4.10. 
Markkinointiviestintätiimissä menee myös hyvin. 
Merike Mauring: Poliittisessa ohjelmassa on menossa 
kommenttikierros, jota tulisi kommentoida huomiseen mennessä. 
Seuraavassa edustajiston kokouksessa poliittinen ohjelma on 
päätettävänä. Eduskuntavaalikampanjaprojekti on aloitettu. 
Projektiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. 
Silja Nurmi: Hyvinvointi Approt menivät hyvin, palautteita puretaan 
parhaillaan. Pian aloitetaan tammikuun approjen suunnittelu. Ship 
Off valmistelut ovat alkaneet. 
Emmi Lintunen: Edunvalvontatiimissä käytiin kaikki projektit käytiin 
läpi edellisessä kokouksessa. Kaikki muut projektit etenevät hyvin, 
mutta edunvalvonnan palvelullistaminen junnaan Laureassa.  
Lauri Väisänen: OPKU6-yhteistyössä on luotu visio ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Aloitettu neuvottelut 
yhteistyön laajentamisesta TUOn kanssa. SAMOKin liittokokousta 
varten valmistaudutaan parhaillaan. YAMK-ilta 5.10. järjestetään 
ensimmäistä kertaa. Ilmoittautuneita on jo yli 60. 
Yhteistyösopimukset aineyhdistysten kanssa allekirjoitetaan 
piakkoin. Laureassa on käynnissä organisaatiouudistus, jota 



Pöytäkirja 8/2018 Sivu 3 / 4 
Edustajisto 
 

Laureamko kommentoi ja siihen vaikutetaan aktiivisesti. 
Kampusselvitys Espoon-kampuksista etenee. 
 

7 Opku6 jäsentunniste Esittely: Opku6 on hankkimassa uutta yhteistä jäsentunnistetta. 
Keskustelua ja päätöksiä jäsentunnisteen hankinnasta. 
 
Liite: Perusteludiat 
 
Päätös: Päätettiin varata 700 euroa uuden jäsentunnisteen 
käyttöönottoon. Päätettiin antaa puheenjohtajalle ja 
toiminnanjohtajalle yhdessä valtuudet irtisanoa yhteistyösopimus 
Frankin kanssa ja allekirjoittaa yhteistyösopimus Slicen kanssa. 
 

8 World Student Capital 
verkoston muuttuminen 
yhdistykseksi 

Esittely: Käydään läpi World Student Capital verkoston ehdotusta 
yhdistykseksi muuttumiseksi, ja mitä mieltä olemme mahdollisista 
säännöistä ja maksuvelvoitteista 
 
Liitteet: 
Luonnos sääntöesitykseksi 
Hallituksen lausunto sääntöesityksestä 
Äänien jakautuminen 
 
Päätös: Päätettiin kannattaa Hallituksen lausuntoa. 
 

9 META - 
10 Ilmoitusasiat Immonen ilmoitti huomenna olevan karaokeilta. 

Lintunen ilmoitti Nyytin liven Mukaan porukoihin alkavan pian. 
Kuivalainen ilmoitti edustajiston jatkavan kokouksen jälkeen 
iltakoululla ja kehotti kaikkia jäämään keskustelemaan SAMOKin 
liittokokousmateriaaleista. 
 

11 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.56. 
 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Samuli Pitkänen 
pöytäkirjantarkastaja 

Jere Nieminen 
pöytäkirjantarkastaja 
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