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EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2020 
Aika: 3.2.2020, kello 17 

Paikka: Leppävaaran kampus, 182 

Läsnä: 

Index Liisa Niinivirta, edustajiston varapuheenjohtaja, läsnä 
 
La'SOTE Janita Aaltonen, varsinainen, poissa 
Index Samu Reinikainen, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Johanna Pohjanmeri, varsinainen, läsnä 
Index Marika Miettinen, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Katja Menschakoff, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Silja Nurmi, varsinainen, poissa 
EsKot Emmi Lintunen, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Taru Salovaara, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Aino Vesterinen, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Anton Laaksonen, varsinainen, läsnä 
Index Liisa Minkkinen, varsinainen, läsnä 
La'SOTE Anni Parkkonen, varsinainen, läsnä 
Index Jani Viita, varsinainen, poissa 
La'SOTE Aslak Niinitanner, varajäsen, poissa 
 
Opiskelijakunnan hallitus 
Miisa Tervala, läsnä 
Annika Sievinen, läsnä 
Carita Törhönen, läsnä 
Jesse Kokko, läsnä 
 
Opiskelijakunnan asiantuntijat 
Mari Lehtoruusu, läsnä 
Ada Saarinen, kohdat 1-7 ja 9. 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.07. 
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2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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. 

Päätöesitys:  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

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 

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Vertti Airaksinen, sihteerinä 
toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. 
ja N.N. Etäyhteyttä seuraa N.N 

Päätös: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston varapuheenjohtaja Liisa Niinivirta, sihteerinä 
toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Liisa 
Minkkinen ja Johanna Pohjanmeri. Etäyhteyttä seuraa Liisa Minkkinen. 

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Käsitellään kohta yhdeksän ennen kohtaa kahdeksan, muuten esityksen mukaan. 

6. HALLITUKSEN KUULUMISET 

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi hallituksen kuulumiset ja projektien 
eteneminen. Sovitaan miten kuulumiset toteutetaan vuonna 2020. 

Liite: Edustajiston kuulumiset 

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset. 

Päätös: Merkittiin kuulumiset ja käyty keskustelu tiedoksi. 

7. EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN 

Esittely: Edustajiston kokoonpano on muuttunut järjestäytymiskokouksessa tehtyjen 
hallitusvalintojen myötä. 
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Liite: Edustajiston kokoonpano 3.1.2019 

Päätösesitys: Todetaan edustajiston kokoonpano  

Päätös: Todettiin edustajiston kokoonpano. 

8. LÄHETEKESKUSTELU JÄSENYYSKAUSISTA 

Esittely: 2016 edustajisto päätti, että Laureamko luopuu ns. pitkistä jäsenyyksistä, jotka olivat 3,5 
tai 4 vuoden mittaisia. Opiskelijakorttikentän muutoksessa on havaittu, että jäsenpito 
Laureamkossa ei ole niin hyvää kuin se voisi olla. Pitkien jäsenyyksien palauttamista on pohdittu 
keinona sitouttaa jäsenyyteen. 

Liite: ei liitettä 

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. Toiminnanjohtaja valmistelee kevätkokoukseen 
jäsenmaksupäätöksen keskustelun pohjalta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi edustajiston keskustelu: 

● Helpottaisi opiskelijan elämää eli ei tarvitsisi muistaa uusia. 
● Pidemmissä kausissa voisi olla useampaa vaihtoehtoja. 
● Pohdittiin mahdollisuutta kysyä opiskelijoilta toiveita jäsenyyksien pituuksista. 
● Toiminnan laadun mittaamiseen tarvitaan jatkossa jäsenmäärien seuraamista parempi 

mittari. 
● Edustajistossa oli runsaasti kannatusta pitkien jäsenyyksien käyttöönottoon. 

Toiminnanjohtaja valmistelee kevätkokoukseen jäsenmaksupäätöksen keskustelun pohjalta. 

9. LÄHETEKESKUSTELU YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMASTA 

Esittely: Laureamko rakentaa vuonna 2020 yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tarkoitus on luoda 
selkeät toimintaohjeet opiskelijakunnalle ja suuntaviivat yhdenvertaisuuden parantamiseen. 

Mitkä ovat sellaisia kohtia, jotka pitäisi suunnitelmassa huomioida?  

Liite: ei liitettä 

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi edustajiston keskustelu: 

● Toivottiin yhdenvertaisuussuunnitelman olevan mahdollisimman konkreettinen 
● Häirintäyhdyshenkilötoiminta voidaan määritellä tässä dokumentissa 
● Suunnitelman tulisi kattaa mahdollisimman laajaa joukkoa 
● Toivotaan iltakoulua, joka osallistaa edustajiston jäsenet prosessiin. 
● Jäsenistön osallistamiseksi ehdotettiin kyselyä 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lcBpHCrldSeb5GEkGB4SizcrslyFcyGQUT2SeK7qHf0/edit#gid=0
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10. LÄHETEKESKUSTELU KAMPUSTIIMITOIMINNAN KEHITTÄMINEN PROJEKTIIN 

Esittely: Laurea on myöntänyt 25 000 euron projektirahoituksen kampustoiminnan kehittämiseen. 
Tarkoituksena on saada toiminnasta tasaisempaa kaikilla kuudella kampuksella. Kehittämisen 
tavoitteena on lisätä kampustoiminnan vaikuttavuutta, erityisesti kampuksen yhteisöllisyyttä ja 
opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kehittämisessä tavoitellaan myös Laureamkon 
jäsenprosentin kasvua kullakin kampuksella. 

Liite:  liite 

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi: 

● Kampuksille kehitysehdotuksia, joita voisi edistää projektissa 
○ Porvoossa päivystyksiä ala-aulassa 
○ Lohjalla opiskelijat eivät tiedä, miten kampustiimin kautta voisi vaikuttaa eli 

voitaisiin järjestää tilaisuuksia vaikuttaa. 
● Toiveita toiminnaksi kampuksille 

○ Kaivataan tiloja opiskelijoiden käyttöön vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen 
kampuksilla 

○ Kaivataan laajempia aukioloaikoja kampuksille ja kahviloille, jotta olisi mukava 
työskennellä kampuksella 

○ Toivottiin kahviloihin tarjolle olutta, jotta voisi koulupäivän lopuksi rentoutua. 
○ Toivottiin liikuntaa tai tapahtumia Porvooseen koulupäivän päätteeksi, myös muilla 

kampuksilla toivottiin liikuntatapahtumaa 
○ Leppävaaraan kaivattiin kuntosalia 

● Yleisiä toiveita 
○ Projektissa tule keskittyä erilaisiin opiskelijaryhmää kuin parikymppisiin 

opiskelijoihin. 
○ Panostetaan alkoholittomiin tapahtumiin. 

11. META 

Minkkinen nosti keskusteluun hallituksen työnjaon ja työtaakan sekä tavan, jolla edustajiston 
mahdollista evätä palkkio laiminlyöntitilanteissa. Päätettiin, että Liisa Minkkinen tekee esityksen 
edustajistolle hallituksen ohjessäännön päivittämisestä näiltä osin. 

Keskusteltiin ja sovittiin, että edustajiston kokouksista tehdään jatkossa lyhyet blogi-kirjoitukset. 
Ensimmäisen blogin tästä kokouksesta kirjoittaa Anni Parkkonen. Toisen blogin seuraavasti 
kokouksesta kirjoittaa Liisa Niinivirta. 

Seuraavan edustajiston hang-outin järjestää Liisa Minkkinen. 

Katja Menchakoff nosti esiin, että Laurea tarjoaa valmistuneille vuoden ajan opiskella avoimessa 
ammattikorkeakoulussa ja keskusteluun mahdollisuuden tarjota jäsenyyttä näille opiskelijoille. 

https://docs.google.com/presentation/d/16YYcQ00StsdLrLvsU0mlvRq15cDjHSUo05FHuMClgtk/edit#slide=id.p1
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12. ILMOITUSASIAT 

Tervala ilmoitti pettymyksensä, että edustajiston kokoukseen ei ollut ilmoittautumislomaketta.  

Tervala ilmoitti, että kokousjatkot ovat Pinokkiossa. 

Minkkinen kiitti Adaa työstään. 

Kokko ilmoitti ensi viikon lomasta. 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.53. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

päivämäärä:     päivämäärä: 

       

puheenjohtaja     sihteeri 

Liisa Niinivirta     Mari Lehtoruusu 

päivämäärä:     päivämäärä: 

         

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen     Johanna Pohjanmeri 
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