
Pöytäkirja 9/2018 Sivu 1 / 5 
Edustajisto 
 

l 
Edustajiston kokous 9/18 
Aika 9.10.2018 klo 17.56 
Paikka Laurea Leppävaara, 216 
Läsnä Edustajiston varsinaiset 

Roope Kuivalainen 
Mikke Kortemäki, etänä 
Liisa Minkkinen 
Sami Immonen 
Rami Laitila 
Milja Kylmälä 
Samuli Pitkänen 
 
Edustajiston varajäsenet 
Jere Nieminen 
 
Hallitus 
Lauri Väisänen 
Riku Simola 
Merike Mauring 
Susanna Haarala 
Emmi Lintunen, saapui kello 18.03 kohdassa 7. Poistui kello 20.15 
kohdassa 8. 
Jenni Hyvärinen, etänä 
 
Laureamkon henkilökunta 
Ainomaija Rajoo 
 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.56 

 
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 erikseen myönnettäviä oikeuksia. 
 

4 Kokouksen järjestäytyminen Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 
 
Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Roope 
Kuivalainen, sihteerinä toimii Ainomaija Rajoo. Pöytäkirjan 
tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. 
 
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Roope Kuivalainen ja 
sihteerinä Ainomaija Rajoo. Pöytäkirjan tarkastajina ja 
ääntenlaskijoina toimivat Liisa Minkkinen ja Rami Laitila. 
 

5 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös: Lisättiin kohdaksi 6 edustajiston jäsenten kokoonpanon 
toteaminen ja kohdaksi 8 Laureamkon poliittisen ohjelman 
hyväksyminen.  
 

6 Edustajiston kokoonpanon 
toteaminen 

Päätösesitys: Käydään edustajiston kokoonpano läpi.  
 
Liite: Liite 1 Edustajisto_2018_kokoonpano 
 
Päätös: Käytiin edustajiston kokoonpano läpi. Vapautettiin 
tehtävistään jäsenet Antti Lindblom, Juha Kerma Kärkkäinen ja 
varajäsen Marika Siippola. Näin edustajiston varsinaiseksi jäseneksi 
nousi Jere Nieminen. Päätettiin olla järjestämättä täytevaaleja, 
vaikka edustajiston koko pieneni alle minimikoon.  
 

7 Hallituksen kuulumiset Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi 
hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen. 
 
Päätösesitys: Käsitellään hallituksen kuulumiset 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset. 
 
Lauri Väisänen: SAMOKin liittokokous pidetään viikonloppuna ja 
liittokokoukseen liittyvät järjestelyt ovat vieneet aikaa. Yhdistyksen 
sopimukset on toimitettu postitse yhdistyksille. Poliittinen ohjelma 
on tänään päätettävänä. Lisäksi ollaan tehty loppu vuoden 
suunnittelua, kommentoitu Laurean menettelytapaohjeita ja 
seuranneet Espoon kampusselvitystä. YAMK-ilta järjestettiin ja 
tapahtumaan osallistui 60 opiskelijaa. Järjestäjien ja osallistujien 
mielestä tapahtuma oli onnistunut ja se järjestetäänkin 
todennäköisesti uudestaan ensi keväänä.  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16D9r3IW_GGqtd02sfqoR0DQE2V-j9_Pd9cdnPCQZkcg/edit?usp=sharing
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Emmi Lintunen: Jäsenyyden markkinoinnin kehittämisen projekti on 
saatu päätökseen. Projekti onnistui hyvin: some-kampanja sai hyvin 
näkyvyyttä ja ständeillä oli kävijöitä. Tämän kuun viimeisenä 
tiistaina pidetään taas webinaari, jonka aiheena on vaikuttaminen 
Laureassa. Edunvalvonnan palvelullistamisen projekti on venynyt, 
mutta projekti on saatu ensi kevääksi osaksi Hyvinkään 
P2P-opintoja. Viime viikolla oli OLL:n sektoritapaaminen, jossa 
käsiteltiin tulevan liittokokouksen materiaaleja ja kouluttauduttiin. 
Aktiivikiertue alkoi Leppävaarasta ja huomenna jatkuu Tikkurilassa.  
 
Merike Mauring: Poliittinen ohjelma on tänään edustajiston 
päätettävänä. Eduskuntavaalit-projekti on aloitettu ja projektitiimiin 
pääsee yhä mukaan. Yksi tapaaminen pidetty ja projektisuunnitelma 
laadittu. Seuraava kokous lokakuun 30. päivä.  
 
Susanna Haarala: Vuosijuhlaliput ovat myynnissä ja projekti etenee 
hyvin. Laurean International team on pitänyt tapaamisen, jossa 
suunniteltiin ensi vuotta ja uusien vaihto-opiskelijoiden saapumista. 
Laureamko-viikko tulossa taas tammikuussa ja päivämäärät 
sovitaan pian. Tuutorihaku on käynnissä lokakuun ajan.  
 
Riku Simola: Tuutorihaku on alkanut. Hakemuksia on tullut 30. Eilen 
alkoi tuutorikiertue osana aktiivikiertuessa ja tuutorileiri lähenee. 
Lisäksi suunnitellaan jo ensi vuoden tapahtumia. 
 
Jenni Hyvärinen: toimittaa kuulumiset sähköpostilla etäyhteyden 
ongelmien takia.   
 

7 Laureamkon poliittinen 
ohjelma 

Esittely: Hyväksytään Laureamkon poliittinen ohjelma 
 
Liite: Liite 2  Laureamkon poliittinen ohjelma edustajistolle 
 
Kuivalainen: Ehdotan riville 121 muutosta seuraavasti “Laurean EU- 
ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tarjoama apuraha 
kattaa puolet apuramaksuista.”  
 
Laitila:  En kannata liian tarkkaa muotoilua. Kannatan pohjaesitystä.  
 
Kuivalainen: Esittää poliittisen ohjelman riville 121 lisäystä “-- 
tarjoama apuraha kattaa riittävän osuuden maksuista, vähintään 50 
%.” Ehdotus ei saa kannatusta. 
 
Pitkänen: Ehdotan riville 121  lisäystä “--riittävän osuuden, 
vähintään 50 % maksuista.” Ehdotus saa kannatusta. 
 
Äänestettiin Pitkäsen muutosehdotuksesta ja pohjasta. 
Muutosesitys 5 ääntä, pohja 3 ääntä. Muutosesitys voitti 
äänestyksen.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1igEaHUvm-jmjyyyv35auW7H2eFGKTfjY
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Päätös: Hyväksyttiin Laureamkon poliittinen ohjelma kokouksen 
tekemien muutosten kera. Valtuutettiin hallitus suorittamaan 
oikolukeminen seuraavaan edustajiston kokoukseen mennessä.  
 

8 SAMOK liittokokouskannat Esittely: Suomen opiskelijakuntien liiton liittokokous järjestetään 
12.10. - 13.10. Laureamkon mielipiteet liittokokouksessa 
käsiteltävistä asioista vahvistetaan edustajiston päätöksellä. Hallitus 
tekee pohjaesityksen kannoista 4.10. kokouksessaan. Edustajiston 
jäsenet voivat myös päättää kannoista pohjaesityksen ulkopuolelta. 
 
Liitteet: Liite 3 SAMOK liittokokouksen koko materiaalipaketti 
Materiaalipaketti varsinainen liittokokous 2018 
Liite 4 Laureamkon SAMOK-liittokokouksen esitykset 
Liite 5  Opku6 muutosesitykset SAMOK liittokkoukseen 
2018_Laureamko 
 
Keskusteltiin SAMOKin taloustilanteesta, hallituslaisten määrästä 
ensi vuodelle, erosta Opiskelijoiden liikuntaliitosta (OLL), O-holding 
osakkeiden myynnistä ja jäsenmaksun suuruudesta 
 
Kuivalainen: Ehdotti delegaation kannaksi vähintään kuutta 
hallituksen jäsentä. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti. 
  
Pitkänen: Ehdotti, että delegaatio kannattaa ensisijaisesti OLL-eroa 
SAMOKin pohjan mukaisesti, mutta myös siirtymäaikaan ollaan 
tarvittaessa suostuvaisia. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti. 
 
Kuivalainen: Ehdotti, että tuemme O-Holding osakkeiden myyntiä. 
Edustajisto hyväksyi yksimielisesti.  
 
Kuivalainen: Kannatan jäsenmaksun suuruudeksi 6,5 euroa tai 
enemmän. Ehdotus sai kannatusta.  
 
Laitila: Ei ole järkevää tai reilua vaatia paikkaamaan pienten 
opiskelijakuntien taloudella SAMOKin toimintaa, joten en kannata 
jäsenmaksun kasvattamista kohtuuttomasti.  Kommentti sai 
kannatusta.  
 
Minkkinen: Ehdotti, että Laureamkon kanta olisi 6,5 euron 
jäsenmaksu, jossa on 0,5 euron jousto molempiin suuntiin. Ehdotus 
sai kannatusta. 
 
Äänestettiin Kuivalaisen ja Minkkisen esityksistä jäsenmaksun 
suuruudeksi. Kuivalaisen esitys 2, Minkkinen esitys 6. Minkkisen 
esitys voitti.  
 
Päätös:  
Päätettiin kannattaa liittokokouksessa hallituksen kooksi 6 jäsentä, 
eroa Opiskelijoiden liikuntaliitosta esityksen mukaisesti ja 

https://drive.google.com/open?id=1tydEtr5P1XWvpqcFzWhEsgxEs-9E9hsO
https://docs.google.com/presentation/d/1RpLv7fqrZipFHwU3Ot6Jgo8iC4HDsmZ_oDrS05HhF7o/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1Anprh0sMk3AevUi3JdKlPZIbC7qrfbMrufg0tKeMAPM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Anprh0sMk3AevUi3JdKlPZIbC7qrfbMrufg0tKeMAPM/edit?usp=sharing
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tarvittaessa siirtymäajalla, O-Holding osakkeiden myyntiä ja 
jäsenmaksuksi 6,5 euroa 0,5 euron joustolla molempiin suuntiin.  
 
Lisäksi päätettiin, että ei poissuljeta mallia, jossa SAMOK lainaisi 
rahaa opiskelijakunnilta, jotka olisivat valmiita sitä lainaamaan, 
mutta asiasta tulisi saada enemmän tietoa ja aikaa perehtyä. 
Päätettiin pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien Opku6:n laatimat 
muutosesitykset liittokokouksen materiaaleihin liitteen mukaisesti.  
 

9 META Ei muuta esille tulevaa asiaa. 
10 Ilmoitusasiat ● Kuivalainen: Äänestäkää edustajistovaaleissa ja olkaa 

aktiivisia markkinoinnissa, jos olette ehdolla. 
● Simola: O’Learyssä jatkot 
● Rajoo: Tutkintolautakuntaan haetaan yhtä varsinaista ja 

yhtä varaedustajaa. Mainostakaa paikkaa. Haku menee 
umpeen 24.10.  
 

11 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.24 

 
 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Roope Kuivalainen 
puheenjohtaja 

Ainomaija Rajoo 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

Rami Laitila 
pöytäkirjantarkastaja 

 


